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O corte de 30% em investimentos na educação pública, anunciado
pelo governo de Bolsonaro, coloca em risco as instituições de ensino.
Manifestações cobram a reversão da medida. Página 5
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Dois anos de luta

A ADUFPel-SSind completa
40 anos em junho. Para
comemorar, a Seção
Sindical está realizando
uma campanha que
relembra a trajetória de
lutas da entidade.

Os últimos dois anos de
lutas da ADUFPel-SSind são
relembrados em entrevista
com a presidenta da Seção
Sindical, Fabiane Tejada,
cujo mandato termina em
junho.
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Editorial
Nossa luta é feita de denúncias e
anúncios
Paulo Freire, nosso mundialmente
reconhecido e homenageado educador
é mais uma vez atacado por um
governo, Freire precisou se exilar
para não morrer na ditadura militar
empresarial brasileira que se iniciou
em 1964, hoje é perseguido porque
nos convida a transformar o mundo
injusto mudando pessoas através da
educação. Inspirado em suas palavras
desenvolvemos na gestão 20172019 uma militância de denúncias e
anúncios, denunciamos quando nossa
liberdade de dizer a palavra é atacada
por um projeto que nos quer amordaçar,
denunciamos quando nos retiraram
conquistas trabalhistas e agora querem
nos retirar conquistas previdenciárias
históricas que nos deram alguma
segurança e garantia de trabalho digno
e livre. Ser professor e não lutar é uma
contradição pedagógica disse Freire,
por isso entendemos que o papel de
cada um/uma de nós é fazer frente
ao que nos diminui e quer escravisar.
Rearticulamos grupos de trabalho que
discutem ciência e tecnologia, políticas
educacionais, política agrária, urbana
e ambiental e estivemos ao lado de
outros trabalhadores e trabalhadoras
e movimentos sociais em todas as
lutas contra a retirada de direitos,
anunciamos que a justiça às vezes é
justa e devolve o direito, no caso da
ação que ganhamos sobre os adicionais
ocupacionais. Estarmos atentas/
os informando a categoria docente e
agindo em sua defesa foi nosso papel.
Nas comemorações celebramos as
conquistas e anunciamos um futuro
incerto mais sempre esperançoso na
nossa responsabilidade com a luta que
não nos dá o direito de desistir, medo
às vezes sim, pois precisamos nos
cuidar, mas com muita ousadia para
seguir sempre em frente contra os
retrocessos.
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ADUFPel dá início às
comemorações de seus 40 anos

Imagem de trecho do primeiro teaser relativo ao documentário sobre os 40 anos da ADUFPel-SSind.

A

ADUFPel-SSind completa 40 anos no dia
18 de junho. Para celebrar a data, a Seção
Sindical lançou, no dia 25 de abril, uma
campanha em reverência às quatro décadas
de existência. Documentário, exposição e
materiais gráficos que abordam a história de
lutas da entidade estão sendo preparados por
uma equipe multidisciplinar de estudantes e
professores da UFPel.
No dia 14 de junho, durante a confraternização dos
40 anos, haverá o lançamento do documentário
que aborda a trajetória da Seção Sindical. Até a
data comemorativa, serão lançadas amostras
(teasers) semanais do filme nos principais
canais de comunicação da entidade.
Logo comemorativa
Uma versão comemorativa da logomarca da
ADUFPel-SSind, cuja reformulação é baseada no
conceito de construção coletiva do sindicato,
foi criada pelo estudante de Design Digital
da UFPel, Rômulo Velho. “A partir de um linha
contínua, mostra-se a importância da unidade na
caminhada iniciada há 40 anos. O final da linha
aponta para frente, para um futuro que ainda
não foi escrito, mas que só poderá existir com
a conscientização do docente da importância do

sindicato e de fazer parte da ADUFPel”, explica.
Primeiro presidente é homenageado
No dia 22 de abril, o professor Edson Tadeu
Holthausen, primeiro presidente da ADUFPelSSind (1979-1981), foi homenageado por sua
atuação e contribuição à entidade. Uma placa
simbólica, com a logomarca dos 40 anos Seção
Sindical, foi entregue ao docente pelos diretores
Luiz Henrique Schuch, Renato Waldemarin e José
Carlos Volcato e pela coordenadora do Conselho
de Representantes, Celeste Pereira. Holthausen
também participou do documentário, no qual
relembrou sua trajetória enquanto diretor.
Equipe 40 anos
A equipe responsável pela produção dos
materiais e exposição é formada pelas docentes
Ana Klein (História), Chris Ramil (Design Gráfico
e Digital), Kelly Wendt (Artes Visuais) e Lanza
Xavier (Cinema e Audiovisual), pelos discentes
Júlia Porto (Artes Visuais), Maria Clara Fernandes
(Cinema e Audiovisual), Rômulo Velho (Design
Digital) e Rui Delgado (História), além dos
diretores da ADUFPel-SSind Ana Lúcia de Oliveira,
José Carlos Volcato, Luiz Henrique Schuch e
Renato de Andrade Waldemarin.
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Reitoria da UFPel quer
aumentar jornada de
trabalho docente
A reitoria da UFPel pretende aumentar a jornada
de trabalho dos docentes. Em dois memorandos
recentes, a Administração Superior da
Universidade cobra que a carga horária mínima
dos professores passe de oito para 9,6 horasaula. O segundo memorando surpreendeu ainda
mais ADUFPel-SSind, já que, na reunião no dia
29 de abril, em que questionou a gestão, houve
uma sinalização de que seria possível construir
uma alternativa ao impasse.
“A atribuição de carga horária semanal inferior
a 9,6 horas-aula a qualquer professor da UFPel
representará descumprimento da lei e das
normas internas da nossa instituição”, diz a
reitoria no segundo documento. Para a ADUFPelSSind, no entanto, a gestão está fazendo uma
opção de interpretação da Lei de Diretrizes e
Bases da Educação (LDB), que fixa o mínimo
de oito horas de dedicação dos docentes ao
ensino.
Caso prevaleça a decisão da reitoria da UFPel,
pontua o professor e membro do Conselho de
Representantes da ADUFPel-SSind, Giovanni
Frizzo, haverá um aumento da jornada de
trabalho docente. “É algo muito grave o que
está acontecendo. Os professores terão suas
condições de trabalho precarizadas e única
e exclusivamente por decisão da gestão.
A gestão sim quer precarizar as condições
de trabalho, quer aumentar a jornada dos
professores”, avalia.
Assembleia discutirá a questão
No dia 9, acontece Assembleia Geral docente.
Um dos pontos de pauta será a carga horária
dos professores/as.
Devido à data de fechamento do jornal (6 de
maio), publicaremos os encaminhamentos
definidos pela categoria em nosso site (adufpel.
org.br) e rede social (facebook.com/Adufpel).
Acompanhe.

Eleições para diretoria da ADUFPel-SSind terão chapa única
A chapa “Unidade e Luta” foi a única inscrita
para disputar as eleições para a diretoria da
ADUFPel-SSind, biênio 2019-2021. A inscrição
foi realizada pelas docentes Celeste Pereira
e Miriam Alves, no dia 18 de abril. A votação
ocorre no dia 23 de maio.
O grupo, composto por nove integrantes, traz
como presidente a professora de Enfermagem,
Celeste dos Santos Pereira, e vice-presidente a
professora de Medicina, Angela Moreira Vitória.
Entre os eixos apresentados pela chapa estão
a defesa da categoria docente, da educação
pública e gratuita, dos direitos sociais, dos
serviços públicos, da democracia e da
autonomia para o fortalecimento do sindicato.
A chapa também propõe:
- Lutar pela integralização dos cursos e contra o
aumento da carga horária docente;
- Intensificar o diálogo com a categoria, junto
ao Conselho de representantes, fortalecendo a

relação entre a gestão e o conjunto de docentes
da UFPel e do IFSUL-CAVG;
- Constituir e fortalecer os grupos de trabalho
do sindicato;
- Dar encaminhamento à construção da nova
sede da ADUFPel;
- Desenvolver atividades culturais para a
categoria docente e a comunidade acadêmica;
- Desenvolver ações de cuidado em relação à
saúde docente a partir dos dados levantados
pela pesquisa de saúde e adoecimento docente
realizada pela ADUFPel;
- Lutar para que docentes aposentados
mantenham vínculo com a instituição gozando
de mesmos direitos de docentes da ativa em
relação ao ensino, pesquisa e extensão;
- Desenvolver iniciativas de combate ao assédio
moral e sexual criando espaços de acolhimento
a docentes e comissão de enfrentamento ao
assédio.

Nominata
Presidente: Celeste dos Santos Pereira
(Enfermagem)
1ª Vice-presidente: Angela Moreira Vitória
(Medicina)
2º Vice-presidente: Francisco Carlos Duarte
Vitória (História)
Secretária Geral: Miriam Cristiane Alves
(Psicologia)
1º Secretário: José Carlos Marques Volcato
(Letras)
2º Secretária: Larissa Dall’Agnol (Terapia
Ocupacional)
1º Tesoureiro: Robinson Santos Pinheiro
(Geografia)
2º Tesoureiro: Avelino da Rosa Oliveira
(Aposentado - Faculdade de Educação)
3º Tesoureiro: Giovanni Felipe Ernst Frizzo
(Educação Física)

Cultura
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II Semana Acadêmica Africana acontece em maio na UFPel

N

a mesma semana em que se comemora o
Dia Internacional da África, será promovida
na UFPel a II Semana Africana de Pelotas. O
evento ocorre entre os dias 23 e 25 de maio no
Campus II e terá como tema central “As relações
entre o continente africano e o Brasil”.
A Semana Africana é um evento acadêmico que
contará com palestras, mesas de discussão,
apresentação de trabalhos e atividades culturais
e esportivas. Esta segunda edição terá como
diferencial a apresentação de comunicações
por discentes de graduação e pós-graduação
da Universidade, além de professores da rede
básica de ensino.
Conforme os organizadores, além de ressaltar
a importância da celebração do Dia da África,
a atividade tem como propósito estimular a
reflexão sobre as relações históricas entre os
povos, em um momento em que as relações
políticas são incertas.
O estudante de História Rui Medina Delgado,
nascido em Cabo Verde, conta que a ideia de
promover a Semana Africana em Pelotas surgiu
assim que chegou à cidade, em 2017. “Eu achei
que era o momento de uma cidade, que é a mais
negra do Rio Grande do Sul, também pensar
sua ancestralidade e pensar coisas sobre o

continente de onde os seus ancestrais vieram”,
conta.
Delgado também conta que o evento busca
provocar um pensamento crítico acerca da forma
como vemos o mapa mundi, sempre a partir do
Norte. Dessa forma, este ano, os organizadores,
para divulgar a Semana Africana, decidiram
inverter o mapa, para trazer a África ao centro
do debate.
O estudante ainda destaca a importância do
evento no atual momento do Brasil, em que a
há um tensionamento da relações externas
devido ao posicionamento do governo. “No atual
momento se percebe que a política externa é de
enfrentamento, em vez de procurar a paz. Isso é
um pouco complicado porque o Brasil faz parte da
comunidade oficial de língua portuguesa. A partir
do momento que o governo atual traz uma linha
de conversar só com os países europeus, ele
automaticamente está excluindo esses países
de língua oficial Portuguesa que têm relação
muito próxima com o Brasil”, analisa.
A Semana é viabilizada por estudantes africanos
de diversos cursos, que residem no município,
em parceria com o Centro Acadêmico de História,
e conta ainda com uma Comissão Científica
composta por professores.

O Filme “Inspire, Expire” é um longa ambientado na Islândia que
trata da realidade de duas mulheres, aparentemente com histórias
distantes, que acabam se cruzando. Lara (Kristin Haraldsdottir)
passa por dificuldades financeiras e inicia um teste de emprego
como segurança no Aeroporto de Keflavík, no Sudoeste da Islândia.
Em uma de suas primeiras abordagens, suspeita da autenticidade
do passaporte de Adja (Babetida Sadjo), uma guineense que está
de passagem no país para tentar migrar para o Canadá. Adja acaba
tendo que ficar na cidade para julgamento, por portar documentos
falsos e, a partir disso, dificuldades e dramas das duas mulheres
começam a se cruzar.
“Inspire, Expire” foi dirigido pelo islandês Ísoldo Uggadottir, que
ganhou premiação no Festival de Sundance pelo trabalho. O filme,
além de tratar do tema da imigração, aborda também em questões
como a maternidade solo e a perseguição a pessoas LGBT.

Foto: Divulgação

Dica de filme: “Inspire, Expire”

Dia da África
O Dia da África (25 de maio) é a celebração
anual que remonta à fundação da Organização
da Unidade Africana (OUA), hoje União Africana.
Neste dia, em 1963, líderes de 30 dos 32
estados africanos independentes assinaram
a carta de fundação da Organização, em
Addis Abeba, na Etiópia, com o objetivo de
libertar o continente do Colonialismo e do
Apartheid, lutando por sua emancipação.
Na época, dois terços dos países africanos
haviam conquistado a independência, mas
a colonização ainda seguia em países como
Angola, Moçambique, África do Sul e Rodésia
do Sul.
Há 12 anos, a OUA virou a União Africana,
que mantém objetivos como a solidariedade
africana, a luta contra o colonialismo e a
integração econômica no continente.
O estabelecimento oficial do Dia da África foi
realizado em 1972, pela Organização das Nações
Unidas (ONU). Apesar de ser considerada como
um feriado público em apenas cinco países
africanos (Gana, Mali, Namíbia, Zâmbia e
Zimbabwe), a data é comemorada no mundo
todo.

Especial
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Governo Bolsonaro amplia ataques à educação

D

esde que assumiu a presidência, Jair
Bolsonaro (PSL) tem aprofundado o
desmonte da educação pública superior.
Com um pouco mais de cem dias de governo,
mudanças significativas ocorreram na pasta.
Censura; cortes de verbas; perseguição a
docentes, à diversidade e à pluralidade; estímulo
à Educação a Distância e extinção de secretarias
de apoio em estados e municípios integram
algumas das medidas ofensivas adotadas
nesses primeiros meses.
No dia 29 de março, o governo federal publicou,
em edição extraordinária do Diário Oficial da
União (DOU), o Decreto nº 9.741, que bloqueia
R$ 29,582 bilhões do orçamento discricionário
de 2019. A medida tem como consequência a
subtração de R$ 5,839 bilhões da educação
(valor equivalente a 25% do previsto no
orçamento) – área mais afetada pelo corte - e
soma-se a outros ataques que a pasta tem
sofrido nos últimos anos.
Em Pelotas, a reitoria da UFPel e do IFSul afirmam
que os cortes, caso não sejam revertidos,
impedirão o funcionamento das insitutições até
o fim do ano.

que ocorre nas Universidades Federais, numa
tentativa desesperada de jogar a população
brasileira contra suas Universidades”, afirma.
Outro ponto criticado por Hallal é a manipulação
do governo para a aprovação da Reforma da
Previdência. O orçamento, conforme Weintraub,
pode ser liberado caso a Reforma - que ataca e
reduz os direitos previdenciários e assistenciais
da população - seja aprovada no Congresso.
A reitoria do IFSul também se posicionou em
relação aos cortes. Em nota, o reitor Flávio Nunes
afirma que a diminuição no orçamento chega a
37,1% em 2019. “Nessa conjuntura não será
possível fecharmos as contas de manutenção
do IFSul até o final de 2019”, pontua. As áreas
afetadas envolvem as bolsas em projetos de
ensino, pesquisa e extensão, visitas técnicas
e estágios, a continuidade de obras nos campi,
a aquisição de laboratórios e equipamentos e
todos os serviços terceirizados. Nunes salienta
que reduções de gastos já vêm sendo feitas nos
últimos anos, tentando evitar que haja perda na
qualidade de ensino, “o que se torna cada vez
mais difícil, quase impossível, diante do quadro
que passamos a viver com os cortes efetivados”.

Cortes, perseguição política e censura
marcam ações do governo
A ofensiva mais recente acendeu um grave
alerta sobre o futuro da educação no país. No
dia 30 de abril, o novo ministro da Educação,
Abraham Weintraub, anunciou redução de
30% nos repasses das universidades que
promoverem “balbúrdia” em seus campi. Depois
da repercussão negativa, o ministro destacou
ainda que o bloqueio de 30% dos recursos é
válido para todas as Instituições Federais de
Ensino. O bloqueio agrava ainda mais a situação
da educação, que já sofre com os demais cortes
impostos pelo governo. Além disso, desconsidera
que essas instituições são responsáveis por
95% da produção científica no país.
Em decorrência dos cortes, que chegam a 75%
(R$7 milhões) nos recursos de capital e a 30%
(R$ 22 milhões) nos de custeio, a reitoria da
UFPel, em nota, afirmou que diversos setores
serão afetados na Universidade. Caso não
haja recuo por parte do governo, a gestão diz
que o orçamento da instituição dura apenas
até setembro. Depois disso, fica inviabilizado
o funcionamento da UFPel. O reitor Pedro Hallal
também criticou a medida nas redes sociais. “O
Governo Federal tenta distorcer a realidade do

Manifestação repudia cortes
Devido à gravidade das medidas do governo
federal, no dia 3 de maio houve uma grande
manifestação em Pelotas. A comunidade
acadêmica e a população em geral saíram às
ruas contra o desmonte da educação pública.
As manifestações seguem ocorrendo pelo país.
Além disso, no dia 15 de maio está prevista uma
Greve da Educação. Já para o dia 14 de junho,
as centrais sindicais sinalizam uma Greve Geral,
que também tem como mote a contrariedade
à Reforma da Previdência. As mobilizações
serão discutidas na Assembleia Geral docente.
Acompanhe os desdobramentos em nosso site
(adufpel.org.br) e rede social (facebook.com/
Adufpel).
Decreto coloca pesquisa em risco
A situação atual da educação no Brasil é resultado
de uma política de retrocessos e descaso que
vem sendo intensificada ao longo dos últimos
anos e, hoje, colhe os frutos da aprovação da
Emenda Constitucional (EC) 95, que possibilitou
o congelamento dos gastos públicos por 20
anos, a partir de 2017.
As medidas que vêm sendo adotadas pelo
governo federal colocam em risco as políticas

sociais de educação e saúde e contribuem para
a inviabilização do desenvolvimento científico
e tecnológico no país. O Ministério da Ciência,
Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC)
perdeu 42,27% das despesas de investimento
previstas. Com o bloqueio de R$ 2,158 bilhões
do valor definido (R$ 5.105 bi), o Ministério ficará
com apenas R$ 2,947 bilhões.
Em declaração feita logo após o Decreto
9.741, o presidente do Conselho Nacional de
Desenvolvimento Científico e Tecnológico
(CNPq), João Azevedo, afirmou que há o risco da
extinção de bolsas a partir de outubro. O CNPq
é ligado ao MCTIC, que também sofreu redução.
Com um rombo de R$ 300 milhões no orçamento,
os R$ 912 milhões previstos na Lei Orçamentária
Anual (LOA) não serão suficientes para honrar os
compromissos da instituição.
Extinção de cargos e funções nas IFE
Anteriormente ao novo contingenciamento,
outro Decreto, de número 9.725, estabeleceu
a eliminação de cargos de direção, funções de
coordenação de curso e funções gratificadas
nas Instituições Federais de Ensino (IFE). Na
Universidade Federal de Pelotas, são 59 cargos
eliminados. Além disso, é previsto para a partir
de 31 de julho a eliminação de mais de 10.883
funções gratificadas em instituições federais,
dos níveis quatro ao nove.
Filosofia e Sociologia estão na mira
Os cursos de Filosofia e Sociologia também
incluem-se no pacote de desmonte da educação.
No dia 26 de abril, Bolsonaro declarou no Twitter
que pretende descentralizar os investimentos
nas faculdades de Filosofia e Sociologia. Para o
presidente, esses cursos da área de Ciências
Humanas, oferecidos pelas universidades
públicas, seriam um desrespeito com “o dinheiro
do contribuinte”.
Em nota, o ANDES-SN repudiou os ataques e
reafirmou o projeto da entidade em favor da
educação pública, gratuita, laica e socialmente
referenciada”. O Sindicato Nacional afirmou
que, “para formar indivíduos autônomos, que
se apropriam do patrimônio cultural, artístico
e científico, historicamente produzido pela
humanidade, é necessária uma formação
humana em que a Filosofia, a Sociologia e
outras ciências estejam presentes. Não existe
emancipação humana sem educação pública de
qualidade!”.
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Dia do/a Trabalhador/a destaca a luta contra a Reforma da
Previdência

N

o Dia do/a Trabalhador/a, 1º de maio,
diversas categorias uniram-se em todo o
Brasil para manifestar contrariedade às
medidas adotadas pelo governo Jair Bolsonaro,
que implicam no desmonte da educação, dos
serviços públicos e dos direitos previdenciários
e assistenciais.
A mobilização foi convocada pela CSP-Conlutas,
CUT, Força Sindical, CTB, UGT, CSB, CGTB, Nova
Central, Intersindical – Classe Trabalhadora e
Intersindical – Instrumento de Luta e Organização,
além das frentes Brasil Popular e Povo Sem Medo.
Em Pelotas, docentes da UFPel e IFSul-CAVG
integraram-se ao ato unificado que ocorreu no
Parque Dom Antônio Zattera, no qual distribuíram
materiais informativos e conversaram com a
população acerca da Reforma da Previdência. A
atividade ainda teve intervenções artísticas e

mateada. A ADUFPel-SSind esteve representada
por diretores/as, membros do Conselho de
Representantes e demais sindicalizados/as.
A presidenta da ADUFPel-SSind, Fabiane Tejada,
ressaltou a importância do ato para a unidade
dos/as trabalhadores/as. “Foi um movimento
muito bonito e intenso em várias cidades do
país e em Pelotas não foi diferente. Todos se
mobilizando crescentemente rumo à Greve da
Educação, no dia 15 de maio, e à Greve Geral,
no dia 14 de junho, em defesa das universidades,
dos institutos federais e da educação pública e
gratuita, contra os ataques do governo Bolsonaro
à Previdência Social e à possibilidade de retirada
do mínimo de dignidade da vida de homens e
mulheres do país”, afirmou.
Fabiane ainda destacou a importância de fazer
frente às medidas que colocam em risco o

avanço da pesquisa no país e o desenvolvimento
da nação, como os recentes cortes e bloqueio
de verbas nas universidades federais.
Reforma da Previdência representa um
retrocesso
A Proposta de Emenda à Constituição (PEC)
6/2019 significa um duro ataque aos/às
trabalhadores/as brasileiros/as. Além de
aumentar a idade mínima para aposentadoria, ela
quebra o caráter solidário da Previdência Social
e reduz os valores de benefícios. Além disso, a
Reforma privatiza a Previdência, entregando ao
sistema financeiro o principal mecanismo de
proteção social e distribuição de renda do país.
Também, ataca os/as servidores/as públicos/
as, limitando valores de aposentadoria, e
impondo pesadas regras de transição.

Proposta de privatizações sem consulta popular avança no RS
Companhias estatais gaúchas estão mais perto
de serem privatizadas. O governo de Eduardo
Leite (PSDB), em 23 de abril, obteve vitória
no primeiro turno da votação da Proposta de
Emenda Constitucional (PEC) 272/2019, por 40
votos favoráveis e 13 contrários. A PEC retira a
necessidade de plebiscito para a privatização da
Companhia Estadual de Energia Elétrica (CEEE),
Companhia Riograndense de Mineração (CRM)
e Companhia de Gás do RS (SulGás) e ainda
precisa passar pelo segundo turno de votação.
Após a votação, o governador realizou
transmissão ao vivo agradecendo ao apoio
dos deputados à PEC. No vídeo, afirma que a
privatização é um passo para o Rio Grande do
Sul (RS) “modernizar sua atuação enquanto
governo, se abrir à iniciativa privada a partir de
um processo, sim, de desestatização”. Ainda,
disse que os 40 deputados favoráveis são
protagonistas na decisão de um processo de
transformação do Rio Grande do Sul ao tirar
a necessidade da realização de plebiscito.
Para o governador, devido à complexidade
do tema, a consulta popular não é o melhor
caminho. “A decisão tem que ser tomada com

a responsabilidade que nós homens públicos
temos que arcar”.
Servidores rejeitam a PEC
Enquanto a votação ocorria, servidores da CEEE,
CRM e Sulgás protestavam na Praça da Matriz.
Entidades sindicais e movimentos sociais
também acompanhavam a votação, protestando
contra a Proposta. Um aparato forte da Brigada
Militar acompanhava o movimento, impedindo
que houvesse entrada na Assembleia Legislativa.
São diversas críticas às propostas de
privatização das estatais. O Sindicato dos
Eletricitários do RS (Senergisul), por exemplo,
pontua que metade da CEEE foi vendida em
1997, durante o governo Antônio Britto, com a
mesma alegação de resolver a dívida do estado.
No entanto, o endividamento só aumentou.
Outro ponto citado pelo Sindicato é o fato da
CEEE utilizar receita própria, não proveniente
do “caixa único” do RS. Além disso, a entidade
destaca que, nos municípios atendidos pela rede
privada, não há sequer serviço de atendimento
ao consumidor.
A ADUFPel-SSind também se posiciona contrária

à PEC 272, por entender que a consulta popular é
um dos mecanismos que assegura a democracia.
Assim como ANDES-SN, defende a manutenção
do caráter público dos serviços, compreendendo
que colocá-los nas mãos de empresas que visam
o lucro pode trazer prejuízo à sociedade.
Governo aposta em privatizar e retirar direitos
O governador Eduardo Leite também tem
expressado apoio à aprovação da Contrarreforma
da Previdência proposta pelo presidente Jair
Bolsonaro (PSL). Em reunião realizada em
fevereiro entre o Ministro da Economia, Paulo
Guedes, e os governadores Eduardo Leite
(PSDB), do Rio Grande do Sul, João Dória (PSDB),
de São Paulo, Helder Barbalho (MDB), do Pará,
Romeu Zema (Novo), de Minas Gerais e Ronaldo
Caiado (DEM), de Goiás, houve convergência
entre os governadores e a proposta que visa
diminuir drasticamente os direitos previdenciários
e assistenciais da população brasileira. Para
Leite, a PEC 6/2019, da Contrarreforma da
Previdência, deve abranger, além da esfera
federal, os estados.
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Presidenta da ADUFPel-SSind faz balanço da gestão

A

gestão da ADUFPel-SSind, biênio 20172019, termina em junho. Em entrevista,
a professora Fabiane Tejada, presidenta
da Seção Sindical, aponta algumas das
lutas e dos momentos que marcaram esses dois
anos de diretoria. Confira:
Voz Docente: Nesses dois anos, aconteceram
diversos ataques e também diversas lutas
que a categoria docente protagonizou. O que
destacarias desse período?
Fabiane Tejada: Gostaria de destacar o quanto
é importante a gente ter mantido as frentes
de unidade junto aos movimentos sociais,
demais trabalhadores e sindicatos em Pelotas.
A gente fez todo o esforço para participar das
organizações que envolviam a defesa da classe
trabalhadora. Observamos e fizemos reflexões,
tanto nas assembleias como nas reuniões
de diretoria, que há um ataque orquestrado à
retirada de direitos dos trabalhadores em geral.
Então não podíamos estar sozinhos com os
servidores públicos federais ou com o campo
da educação, mas também se somar a todas
as lutas unificadas que denunciassem esses
ataques. Estivemos em muitos programas de
rádio, ocupando espaços para poder divulgar
todos os atos e movimentos que nós fizemos.
Foram muitos, porque desde o golpe em 2016,
com o impeachment da presidenta Dilma, que hoje
fica mais claro para nós o que aquilo significava
naquele momento, hoje analisando e olhando para
os fatos se vê que foi um movimento orquestrado
contra qualquer perspectiva de avanços nos
direitos sociais e nos direitos dos trabalhadores.
Não quer dizer que nós não tenhamos tido
embates com os governos anteriores, Lula e
Dilma, tivemos, em vários enfrentamentos,
inclusive com a reforma da previdência, que
já começou a ser feita no governo FHC, mas
a dureza dos ataques, a dureza na retirada de
direitos, de desmonte da previdência, desmonte
da CLT, se acirraram. E nessa luta a gente perdeu
muito com aquele movimento que se iniciou
lá de retirada da presidenta naquele momento
político e histórico ali para o que hoje a gente

pode analisar que está acontecendo. Aquele
foi, digamos, um passo decisivo para que tudo
isso começasse a se orquestrar. Com o governo
Temer, quando assumimos, pegamos essas
mobilizações já bastante intensas e fortes contra
a reforma trabalhista e a Emenda Constitucional
95, que realmente congelou os recursos da
educação e saúde. Naquele momento fizemos
grandes mobilizações e inclusive tínhamos feito
uma greve, antes dessa gestão assumir, contra
o congelamento de recursos.
Nós tivemos também enfrentamento em relação
aos ataques do Escola Sem Partido, a escola
amordaçada, dessa reflexão arcaica e até
atravessada que foi posta no cenário de que a
educação é neutra ou que serviria somente à
uma ideologia A ou B. A gente sempre defendeu,
e qualquer educador entende que as ideologias
estão colocadas no campo educativo e elas
todas devem estar presentes e terem espaço
para serem discutidas, por exemplo, dentro das
escolas. É uma afronta à própria Constituição
e à Lei de Diretrizes e Bases da Educação que
garantem a pluralidade e diversidade de ideias
no campo educativo, em todos os espaços
públicos e privados. A gente se articulou
bastante com a Aprofurg, porque houve um
ataque forte em São Lourenço, onde há um
campus da Furg, e aprovaram o projeto lá mas
depois não foi assinado pela presidenta da
Câmara de Vereadores nem promulgado pelo
prefeito justamente pela nossa mobilização.
Aqui também, na Câmara de Vereadores, o
projeto foi apresentado e fizemos grande
mobilização na cidade. Lotamos a Câmara, com
grandes mobilizações dos movimentos sociais e
sindicais, e conseguimos, o projeto foi retirado.
É uma luta que temos feito até os dias atuais.
Começamos esse ano com a campanha da
escola sem mordaça justamente para discutir
no nosso curso de formação de professores e
pautando a conjuntura, pois essas questões
ainda estão postas, depois da ascensão da
extrema-direita ao poder, depois da legitimação
desse pensamento pela eleição do presidente
Jair Bolsonaro que a gente vê o quão caótico

está sendo, um governo atrapalhado, mas que
ao mesmo, com suas atrapalhações, eles têm
feito ações pontuais, de cortes de recursos, de
muitos ataques por conta até de manifestações
feitas dentro das universidades. Observamos
que o momento é gravíssimo, pelos os cortes
de direitos e a censura nas nossas liberdades
de expressão e nas nossas liberdades
democráticas.
Também tivemos dois anos muito articulados
com o movimento de mulheres, no 8 de março.
Também esse ano tivemos o 14M, destacando a
morte brutal da vereadora Marielle Franco e tudo
o que ela significa para todos que lutam pelos
direitos humanos e sociais e é emblemático para
nós até porque até hoje não temos o resultado
das apurações desse crime hediondo e bárbaro.
Também observamos que a atenção para o que
está acontecendo dentro das universidades é
importante. Tivemos lutas locais. A gestão, em
nome de uma regulamentação, está fazendo
uma prensa aos professores para que eles
trabalhem mais para além do que a gente sempre
interpretou da LDB, que é oito horas no mínimo.
A gente fez todo um enfrentamento contra uma
minuta de carga horária docente, que propunha
um mínimo de 10 horas. A luta segue neste
momento porque justamente um regulamento
de graduação aprovado às pressas no ano
passado há uma cobrança para que o professor
dê mais que oito horas, entendendo que seriam
oito horas relógio cada crédito. Isso acaba
sobrecarregando o docente, que vai ter mais
carga horária de trabalho sem abrir mão dos
projetos que já coordena. Isso é bem danoso e
temos justamente pesquisas que apontam que o
adoecimento docente vem muito dessa pressão
pelo aumento da jornada, publicações, etc.
Voz Docente: Em relação às perspectivas,
qual a importância da mobilização sindical?
Fabiane Tejada: Estamos na espera, numa espera
em movimento, como diria o Freire numa espera
esperançosa e não parada, de que cada vez
mais se agreguem professoras e professores
e cidadãos e cidadãs, porque a universidade
pública é de todos e todas. Mostrar que todo
mundo tem que defender essas pautas, não só
de quem atua na universidade, mas de todos
brasileiros e brasileiras. A gente avalia que é
um movimento que está começando, não é um
rápido de acontecer, temos quatro meses de
um novo governo, nós às vezes como pessoas
que estamos um pouco à vanguarda do
debate na luta pelas questões sociais vamos
mais rápido, e as demais pessoas vamos
conquistando aos poucos. Nós temos esperança
que mais pessoas irão se agregar a essa luta
em defesa desse patrimônio público que é a
universidade pública, em defesa dos direitos
dos trabalhadores, dos direitos sociais e de um
trabalho digno que está colocado em xeque. A
gente espera e faz o chamamento divulgando a
essência da luta em defesa do patrimônio público
e social brasileiro. Nós esperamos que tenhamos
mais sindicalizados e mais pessoas na luta se
agregando e estaremos de braços abertos para
agregar qualquer cidadão e cidadã que digam
‘essa luta também é minha’.

8 ADUFPel Seção Sindical do ANDES-SN

Contracapa

VD - 03/2019

Especial ADUFPel 40 anos
Histórias de Luta: Promoção de eventos artísticos, culturais
e de formação
A promoção e o apoio a diversos eventos artísticos, culturais e de formação fazem parte da
trajetória da ADUFPel-SSind. Desde 2014, a entidade apoia o projeto Dandô – Circuito de Música
Dércio Marques, que promove o intercâmbio de
artistas das mais variadas regiões do país fora
do circuito da grande mídia.
A Seção Sindical também promoveu, em 2014,
uma edição local, em sua sede, do curso de
comunicação sindical do Núcleo Piratininga de
Comunicação (NPC), que teve a presença do jornalista Vito Gianotti, um dos nomes mais importantes da comunicação sindical, popular e comunitária no Brasil.
Entre muitas outras iniciativas ao longo de seus
40 anos, em 2017 a ADUFPel-SSind apoiou o Seminário “100 Anos da Revolução Russa – Reflexões para a Atualidade”, promovido pela Universidade Federal de Pelotas (UFPel), Universidade
Federal do Pampa (Unipampa), Universidade Católica de Pelotas (UCPel) e Instituto de Estudos
Políticos Mário Alves (IMA), um dos parceiros
constantes da ADUFPel-SSind.

Encontro da Regional RS do ANDES-SN debate
Previdência e comunicação

A Aprofurg (Seção Sindical dos Docentes da
Universidade Federal do Rio Grande) sediou, nos
dias 26 e 27 de abril, o XX Encontro da Regional
Rio Grande do Sul do ANDES-SN. O evento teve
como tema “Em defesa da seguridade social e
dos direitos da classe trabalhadora”.
No primeiro dia, o debate ocorreu sobre “Impactos
da Contrarreforma da Previdência para a classe
trabalhadora e estratégias de resistência”. A
mesa teve a participação da professora da
Universidade Federal do Amazonas, Katia Vallina,
que também é 1ª vice-presidente da Regional
Norte 1 do ANDES-SN. A docente apontou
os riscos abrangidos pela Contrarreforma da
Previdência para a classe trabalhadora. Ao
apresentar dados estatísticos e análises
qualitativas, a professora demonstrou como a
Reforma, caso aprovada, afetará especialmente
as mulheres.
No dia 27, as atividades iniciaram com a
mesa “Política de Comunicação: trocas de
experiências das seções sindicais”, composta

por profissionais da comunicação da Aprofurg
e Sedufsm e por diretores de todas as
seções sindicais. As representações dividiram
experiências e desafios na área.
“Nós discutimos, no Encontro da Regional, o
papel das seções sindicais na organização de
uma política de comunicação articulada com o
sindicato nacional para fazer o enfrentamento
com cada vez mais qualidade”, afirmou a
presidenta da ADUFPel-SSind, Fabiane Tejada.
A docente ainda reforçou a importância de
articulação da entidade juntamente ao ANDESSN na construção da Greve Geral, prevista para o
dia 14 de junho, e unificação para dar seguimento
à luta contra a Reforma da Previdência.
Encaminhamentos
As seções sindicais presentes no Encontro
decidiram pela necessidade de acelerar o
processo de organização da Greve Geral, a fim
de fazer frente à Reforma da Previdência; pela
realização de uma reunião para avaliação do III ENE

na sede da Regional em Porto Alegre, em data a
ser definida; e pela organização de um Seminário
de Comunicação Sindical voltado às seções do
estado. Para organizar o evento, será constituída
uma comissão organizadora que contará com
a participação de diretores e trabalhadores da
comunicação de todas as seções sindicais
do RS, que também irá coordenar a produção
colaborativa de conteúdo sobre a Reforma da
Previdência.
Participação da ADUFPel-SSind
A entidade foi representada pelos diretores
Fabiane Tejada da Silveira, Ana Lúcia Costa de
Oliveira, Francisco Carlos Duarte Vitória, José
Carlos Marques Volcato, Luiz Carlos Rigo e
Renato Fabrício de Andrade Waldemarin, além
dos integrantes do Conselho de Representantes,
Celeste dos Santos Pereira, Giovanni Felipe Ernst
Frizzo e Henrique Andrade Furtado de Mendonça.
*Com informações de Sedufsm

