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As manifestações contra os cortes orçamentários realizados pelo governo
Bolsonaro na área da educação seguem pelo país inteiro. No dia 14 de
junho, a mobilização segue com a Greve Geral. Página 5
Outros destaques:
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A chapa Unidade e Luta
venceu as eleições para a
diretoria da ADUFPel-SSind
(biênio 2019-2021). Os/
as novos/as diretores/as
tomam posse no dia 18 de
junho.

O documentário que
retrata a história da
ADUFPel-SSind está em
processo de finalização
e será lançado no dia
da festa de 40 anos da
entidade, 14 de junho.
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Passado e Futuro, Presentes
A ADUFPel chega, no próximo dia 18, ao final do período de
atuação da presente diretoria e ao mesmo tempo completa 40
anos de sua fundação. Nesse período muitas conquistas se
deram, muitos problemas foram somente minorados e outros se
mostram enfrentamentos que tendem a se manter no tempo,
dada, inclusive, a estrutura social na qual estamos inseridos.
Essa análise aplica-se tanto à gestão 2017-19 quanto à história
da ADUFPel .
Fazer o balanço simultâneo desses dois períodos mostra o quanto
suas histórias são ricas e complementares. Enquanto a ADUFPelSSIND, no plano local, esteve na luta contra a precarização do
ensino público superior na atuação contra a minuta de carga
horária, também somou seus esforços à luta nacional contra a
reforma da previdência do governo Temer. Nesse último sentido,
o do campo nacional, foi possível à ADUFPel-SSIND e ao ANDES –
Sindicato Nacional, junto aos demais setores sindicais, políticos,
partidários e sociais ligados aos interesses dos trabalhadores,
barrar a reforma da previdência que se pretendia. Os aspectos
locais e nacionais se ligam nessas duas lutas, assim como
o presente reflete outras, e às vezes as mesmas, disputas do
passado.
Manter-se atento às ameaças aos direitos de trabalhadoras e
trabalhadores em geral, e das professoras e dos professores em
particular, foi, é e será sempre necessário. As motivações, as
mentiras e o interesse por lucro selvagens às custas da dignidade
dos trabalhadores perduram no tempo, como deve perdurar nossa
atividade em defesa de uma sociedade sempre justa e solidária.
Como exemplo, ao olhar para a história do sindicato, observa-se
que a ADUFPel-SSIND ajudou a barrar o andamento da proposta
da supremacia do acordado sobre o legislado já em 2001. Por
quase 20 anos, o respeito aos direitos legislados foi garantido
sem prejuízo à economia do país. Porém, numa nova investida,
as mentiras sobre o tema conseguiram convencer trabalhadoras
e trabalhadores a não se unirem contra essa agressão à suas
vidas e às suas condições de trabalho e de dignidade.
Voltando ao momento presente, fazer valer o entendimento da
comunidade de que a hora-aula equivale à hora trabalhada foi uma
luta que permeou todo esse biênio, e vai estender-se ao próximo.
A atual diretoria também encampou a luta do ANDES-SN contra
todas as formas de opressão, sediando o seminário nacional do
grupo de trabalho (GT) de políticas de classe para questões étnicoraciais, de gênero e diversidade sexual (GT-PCEGDS), fazendo
campanhas e também sentando com a reitoria para discutir o
assédio em suas mais diversas manifestações na universidade.
A comunicação e a aproximação com a base foi uma busca
constante, através da realização de atividades ligadas aos GTs
de políticas educacionais (GTPE), ciência e tecnologia (GTC&T);
seguridade social e assuntos de aposentadoria (GTSSA), política
agrária, urbana e ambiental (GTPAUA) e da gestação do GT de
comunicação e arte (GTCA). Participamos de reuniões nacionais
e locais com a nossa e com as demais categorias e buscamos
deixar, através da recuperação da história dos 40 anos de nossa
seção sindical, um legado que possa inspirar nossa base docente
e ser muito aproveitado pelas próximas diretorias da ADUFPel.
Os últimos 40 anos foram de muita luta construída pelas
professoras e professores que estiveram na diretoria da ADUFPel
e principalmente pela base da categoria na UFPel e no IFSUL-CaVG,
buscando preservar e ampliar a ideia de um ensino inclusivo,
público, gratuito, de qualidade e socialmente referenciado
em todos os níveis da educação. Nós, docentes, temos uma
obrigação com as gerações futuras de nos mantermos na luta
pelos nossos direitos e pelos delas. Passado, presente e futuro
se ligam como nunca nesses próximos anos, e nos clamam a
ir para as ruas no próximo dia 14 de junho, dia de Greve Geral
em defesa do direito à aposentadoria. Os membros da presente
gestão da ADUFPel-SSIND seguirão sempre nessa luta e desejam
que a próxima diretoria possa ter ao seu lado a colaboração
constante de todas e todos docentes. Essa é nossa herança,
esperamos que seja o nosso legado.
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Greve Geral pela defesa do direito de aposentadoria
Festa de Aniversário de 40 anos da ADUFPel-SSind
Posse da nova diretoria (17h) e lançamento da exposição
fotográfica dos 40 anos da ADUFPel, na sede da Seção
Sindical
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Chapa “Unidade e Luta” é eleita para a direção da
ADUFPel-SSind

A

chapa “Unidade e Luta”, que traz como
candidata à presidência a professora
Celeste dos Santos Pereira, foi eleita
para a gestão 2019-2021 da ADUFPel-SSind.
A eleição da Diretoria, bem como do Conselho
de Representantes da entidade, ocorreu ontem
(23). Foram 231 votos, sendo 213 na chapa
única (92.21% dos votos válidos), 16 em branco
e dois nulos. A posse acontecerá no dia 18 de
junho, às 17h, na sede da Seção Sindical.
Nominata
Presidente: Celeste dos Santos Pereira
(Enfermagem)
1ª Vice-presidente: Angela Moreira Vitória
(Medicina)
2º Vice-presidente: Francisco Carlos Duarte
Vitória (História-CAVG)
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)
Conselho de Representantes
Aposentados: Luiz Henrique Schuch
Escola Superior de Educação Física: Inácio
Crochemore Mohnsam da Silva (titular) e Luiz
Carlos Rigo (suplente)
Faculdade de Agronomia: Fioravante Jaekel
dos Santos (titular) e Henrique Andrade Furtado
de Mendonça (suplente)
Faculdade de Educação:
Mauro Augusto
Burkert Del Pino (titular) e Valdelaine da Rosa
Mendes (suplente)
Faculdade de Enfermagem e Obstetrícia:
Beatriz Franchini (titular)
Faculdade de Administração e Turismo:
Fabiano Milano Fritzen (titular) e Márcio Barcelos
(suplente)
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo: Ana
Lúcia Costa de Oliveira (titular) e Ligia Maria
Ávila Chiarelli (suplente)
Faculdade de Direito: Sem representantes
Faculdade de Medicina: José Ricardo Kreutz
(titular) e Julieta Maria Carriconde Fripp (suplente)
Faculdade de Odontologia: Renato Fabrício de
Andrade Waldemarin (titular)
Faculdade
de
Meteorologia:
Sem
representantes
Faculdade de Nutrição: Eliana Gomes Bender

(titular)
Faculdade de Veterinária: Sem representante
Instituto de Biologia: Marla Piumbini Rocha
(titular) e Ana Paula Nunes (suplente)
Instituto de Ciências Humanas: Adhemar
Lourenço da Silva Junior (titular) e Lori Altmann
(suplente)
Instituto de Física e Matemática: Daniela
Stevanin Hoffmann (titular) e Diogo Franco Rios
(suplente)
Instituto de Filosofia, Sociologia e Política:
Flavia Carvalho Chagas (titular)
Conjunto Agrotécnico Visconde da Graça:
Dani Rodrigues Moreira (titular) e Margarete
Muller Vieira (suplente)
Centro de Ciências Químicas e Farmacêuticas:
Mirian Ribeiro Galvão Machado (titular)
Centro das Engenharias: Ariane Ferreira Porto
Rosa (titular)
Centro de Desenvolvimento Tecnológico:
Anderson Priebe Ferrugem (titular) e Juliana
Pertille da Silva (suplente)
Centro de Letras e Comunicação: Helano Jader
Cavalcante Ribeiro (titular) e Janaina Cardoso
Brum (suplente)
Centro de Artes: Regiana Blank Wille (titular) e
Leandro Ernesto Maia (suplente)
Centro de Integração do Mercosul: Sem
representantes

Docentes formam comissão para tratar da carga horária docente
Professores/as da UFPel reuniram-se, no dia
24 de maio para debater o aumento da carga
horária docente. O encontro ocorreu na sede da
ADUFPel-SSind e teve como resultado a criação
de uma comissão, conforme deliberação da
Assembleia Geral do dia 9 de maio. O grupo de
docentes deliberou por solicitar uma audiência
com a presença do reitor e do vice-reitor para
avançar no debate sobre o assunto.
A comissão ficou responsável por debater as
implicações da discussão sobre hora-aula e
hora-relógio no trabalho docente, calendário
acadêmico, integralização dos projetos políticos
pedagógicos, entre outros temas.

Um novo encontro aconteceu em 31 de maio,
no qual foi discutido o pedido de vistas, por
parte de um conselheiro, durante uma reunião do
Conselho Universitário (Consun) realizada no dia
28. A pauta incluía progressão e promoção e,
consequentemente, uma discussão sobre carga
horária.
A comissão considerou pertinente o pedido,
pelo fato de estar agendada uma reunião sobre
o tema com o reitor e o vice-reitor no dia 12 de
junho, às 9h, e avaliou que nenhuma deliberação
deveria ocorrer antes do amplo debate entre as
duas partes que a questão exige.
Para os docentes, o aumento da carga horária tem

como consequência a precarização do trabalho e
das relações. “Esse é um debate que tem trazido
muita preocupação para a Seção Sindical em
função do grave momento que estamos vivendo,
como os cortes para as universidades e outras
medidas governamentais e que serão agravados
com o aumento da carga horária docente”, avalia
a coordenadora do Conselho de Representantes
da ADUFPel-SSind, Celeste dos Santos Pereira.
A comissão coloca-se à disposição de toda a
categoria docente e membros do Conselho para
elucidar dúvidas sobre a pauta e convida todos
e todas a participar das próximas reuniões.
Acompanhe em nosso site.
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Cortes orçamentários mobilizam centenas de

D

esde que foi anunciado o corte de 30%
no orçamento das Instituições Federais de
Ensino Superior (IFES), em 30 de abril, pelo
governo federal, a população vem se mobilizando
em contrariedade à medida. A articulação
de diversos segmentos fortalece a luta para
reversão do bloqueio de verbas e prepara a
Greve Geral do dia 14 de junho, que também
busca barrar a Contrarreforma da Previdência. No
mês de maio, dois dias de lutas ocorreram em
todo o país e levaram centenas de milhares de
pessoas às ruas.
Os cortes orçamentários impactam diretamente
no desenvolvimento do Brasil. Os prejuízos são
muitos em diversas áreas: saúde, economia,
pesquisa, desenvolvimento social e tecnológico,
entres tantas outras. As consequências são
sentidas não só pela comunidade acadêmica,
como também estendem-se à população em
geral que depende dos serviços de apoio.
As instituições afetadas pelo bloqueio são
responsáveis pelo desenvolvimento de 90% das
pesquisas básicas e aplicadas do país. Além
disso, atendem em torno de 70% de estudantes
oriundos de famílias com renda média de 1,5
salário mínimo. Para o reitor da UFPel, Pedro
Hallal, caso não o corte não seja revisto, Pelotas
e região perderão grande parte do seu sustento.
Bolsas da Capes são cortadas
Além do bloqueio de verbas, estudantes de
pós-graduação e docentes foram surpreendidos
no dia 8 de maio com o corte generalizado de
bolsas da Coordenação de Aperfeiçoamento
de Pessoal de Nível Superior (Capes). As
universidades e institutos de pesquisa sequer
foram avisados pelo Ministério da Educação

(MEC) sobre a medida. Segundo a Associação
Nacional de Pós-Graduandos (ANPG), a medida
do governo federal atingiu em 22% o orçamento
da Capes, que é responsável por cerca de 80%
das bolsas de estudo nacionais.
Na Universidade Federal de Pelotas (UFPel), foram
suspensas 17 bolsas de mestrado e doutorado,
que estavam previstas para fomentar novas
pesquisas de ingressantes na pós-graduação
em 2019. Entre as dez de doutorado, de acordo
com a Universidade, quatro são de estudantes
que fazem o doutorado sanduíche fora do país
e por isso não as recebem no momento, mas
que deveriam voltar a receber após seu retorno.
No entanto, agora correm risco de ficar sem o
benefício mesmo durante o curso.
15M: Greve Nacional contra o desmonte da
educação
O dia 15 de maio ficou marcado pela primeira
greve nacional contra as políticas de desmonte
da Educação do governo Bolsonaro. Em todo o
país, centenas de milhares de pessoas somaramse à Greve Nacional da Educação. Em Pelotas,
segundo a Brigada Militar, de 8 a 10 mil pessoas
participaram do protesto.
A Greve teve como eixo a contrariedade ao corte
- estratégia utilizada também como pressão
pela aprovação da Reforma da Previdência. Além
disso, foi um dia importante de luta contra as
demais medidas que incorporam a perseguição
do governo ao setor da educação, como os
cortes em bolsas de mestrado e doutorado, os
ataques aos cursos de Filosofia e Sociologia e a
criminalização de docentes.
“Em nome dos e das docentes da Universidade
Federal de Pelotas eu quero dizer que a gente

não vai aceitar chantagem de ninguém. Nós
fazemos a Universidade no dia a dia com
milhares de profissionais para oferecer serviços
para toda a população. Não vamos aceitar que
um ministro de meia tigela faça chantagem
para aprovar uma Reforma da Previdência que
vai atingir a todos os trabalhadores deste país,
que vai levar a população à pobreza. Não vai ser
através das Universidades e dos IFs que ele
vai conseguir fazer isso. Nós estaremos nas
ruas até o desbloqueio desses recursos e até
derrubar essa Reforma da Previdência”, alertou
a presidenta da ADUFPel-SSind, Fabiane Tejada.
O movimento no município teve a adesão não
apenas de servidores públicos e estudantes da
UFPel e do IFSul. Escolas municipais e estaduais
e até mesmo a Universidade Católica de Pelotas
paralisaram suas atividades contra o bloqueio
de recursos. Apoiadores da causa também se
integraram ao ato.
Durante a tarde, o largo do Mercado Central
foi palco do Ato Unificado organizado pelas
centrais sindicais e movimentos sociais. O local
ficou pequeno diante do número expressivo de
pessoas. Uma das dezenas de faixas e cartazes
produzidos para o ato apontava que: “Quem faz
balbúrdia é o governo. Universidade pública faz
Ciência”, em referência à afirmação do ministro
da Educação, Abraham Weintraub, quando
anunciou a redução de 30% nos repasses às
Instituições Federais de Ensino. Às 16h30, os
manifestantes marcharam por mais de uma hora
em direção ao IFSul e retornaram ao Mercado
Central, onde foi finalizado o protesto.
Crítica de Bolsonaro incendeia manifestações
A declaração do presidente Jair Bolsonaro, na
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milhares de pessoas em defesa da educação
manhã do dia 15, serviu como estímulo às
manifestações. Em Dallas, nos Estados Unidos,
o presidente afirmou que os manifestantes em
sua maioria eram “militantes”, “idiotas úteis,
imbecis, que estão sendo utilizados como massa
de manobra de uma minoria espertalhona que
compõe o núcleo das universidades federais”.
30M: População de Pelotas volta às ruas
A chuva não impediu que milhares de pessoas
fossem às ruas no dia 30 de maio, em Pelotas.
A data, convocada pelos estudantes, ficou
marcada como o segundo Dia Nacional de
Lutas em Defesa da Educação Pública e teve a
adesão de docentes e técnico-administrativos,
além de apoiadores da causa. Docentes da
UFPel e do IFSul-CaVG aderiram à mobilização e
paralisaram as atividades. A decisão foi tomada
em Assembleia Geral da categoria, realizada no
dia 28.
Assim como no ato do dia 15 de maio, milhares
de pessoas lotaram o largo do Mercado Central
durante a tarde e saíram em caminhada pelo
centro da cidade. O protesto foi marcado por falas
de estudantes, vereadores e representantes
de movimentos sociais e sindicais, entre eles
o vice-presidente da ADUFPel-SSind, Renato
Waldemarin. O reitor da UFPel-SSind, Pedro Hallal,
e diretor-geral do campus Pelotas, Carlos Corrêa,
também se manifestaram.
Educação é patrimônio, afirma diretor da
ADUFPel-SSind
O vice-presidente da ADUFPel, avaliou que “não é
surpresa nenhuma que um governo que se elegeu
na base da mentira e que tem propostas todas
elas baseadas em mentira tenha como um dos
seus projetos o fim da Educação de qualidade,
que é um patrimônio que esse país conseguiu
construir a duras penas”. Para o diretor, a
Educação é um patrimônio do país e que precisa
ser mantida para as gerações futuras.
Waldemarin ainda relembrou que em 2019 a
Seção Sindical completa 40 anos e que durante a
recapitulação da memória da entidade percebeu
que “estamos aqui hoje porque essa luta foi
travada por outros que como nós estiveram
no passado nas ruas para que pudéssemos
estar aqui hoje. Nós temos uma dívida com
as gerações futuras para manter os nossos
patrimônios, nossos direitos e a nossa soberania
frente ao governo”.
ANDES-SN repudia declarações de ministro
No dia anterior à manifestação (29), o ministro
da Educação publicou um vídeo afirmando que o
MEC estaria recebendo denúncias sobre práticas
de coação de professores contra alunos. Sem
apresentar nenhum caso concreto, afirmou que
professores e funcionários estariam estimulando
a participação de alunos nos protestos.
Além disso, no dia 30, o Ministério divulgou uma
nota em que proíbe as instituições de ensino
a incentivar movimentos político-partidários
e a promover a participação de alunos em
manifestações.
Em nota, o presidente do ANDES-SN, Antonio
Gonçalves Filho, repudiou “as declarações
do ministro da Educação, pois entende que

elas são uma afronta à liberdade de ensinar e
aprender, estruturantes do ensino público”. Para
Antonio, “são declarações que demonstram o
equivocado raciocínio do governo de que os/
as estudantes seriam incapazes de pensar de
forma independente”.
Reitores se mobilizam para reverter cortes
A reversão dos cortes, para Pedro Hallal, envolve
tanto uma mobilização política quanto social.
No caso da mobilização social, Hallal cita a
articulação da comunidade acadêmica na
construção do ato de 15 de maio, dia da Greve
Nacional da Educação. Para ele, os atos são
estratégias fundamentais para que a população
mostre seu descontentamento em relação a essa
política de ataque à educação. “Esse projeto de
desmonte da educação pública brasileira muito
provavelmente não prosperará porque nenhum
projeto consegue prosperar quando a população
é radicalmente contrária”, aponta.
O reitor do IFSul, Flávio Nunes, tem participado
de reuniões tanto do Conselho Nacional das
Instituições da Rede Federal de Educação
Profissional, Científica e Tecnológica (Conif)
quanto com parlamentares e ministros, para
dialogar e pedir apoio para pressionar o governo
a rever a medida. Nunes afirma ter expectativa
de que a situação seja revertida. “Acredito que
sim, esta é a nossa luta. Com toda a mobilização
da sociedade que está ocorrendo para chamar
a atenção do governo para rever o bloqueio,
mostrando os prejuízos que irão causar se não
forem revistos. Essas mobilizações têm se
organizado de forma muita rápida e espontânea,
mostrando a importância do tema”, assinala.
Sindicato Nacional mobilizado
Além das articulações dos dias 15 e 30 de maio
e da Greve Geral, o ANDES-SN também vem
atuando juridicamente pela reversão dos cortes.
No dia 8 de maio, o Sindicato Nacional protocolou
junto à Procuradoria Geral da República (PGR),
uma representação para a verificação de atos
do ministro da Educação, Abraham Weintraub. No
documento, a entidade indica argumentos que
sinalizam a inconstitucionalidade e a ilegalidade
do bloqueio de verbas de Instituições Federais
de Ensino Superior (IFES).

A representação elenca as infundadas
justificativas de Weintraub e do governo
federal para o corte de 30% no orçamento das
universidades e institutos federais, como a
afirmação de que a UFF, UFBA e UnB possuem
baixo desempenho acadêmico. Destaca também
que o ministro fere o princípio constitucional da
impessoalidade, o qual estabelece o dever de
imparcialidade da atuação administrativa na
consecução do interesse público, impedindo
discriminações ou privilégios anti-isonômicos.
Além disso, aponta que “ao vincular o repasse
de verbas à busca por ‘neutralidade’ política e
ideológica, adota postura incompatível com a
proteção ao pluralismo de ideias e de concepções
pedagógicas, valores intrínsecos à autonomia
universitária”.
ADUFPel
participa
de
audiência
na
Assembleia Legislativa
O corte também foi pautado em audiência
pública na Assembleia Legislativa do Rio Grande
do Sul no dia 21 de maio. A iniciativa foi da
Comissão de Educação, Cultura, Desporto,
Ciência e Tecnologia (CECDCT). No debate,
reitores e representantes de professores,
servidores técnico-administrativos e estudantes
abordaram os graves impactos da tesourada nas
instituições, dialogando com parlamentares de
diferentes partidos que se fizeram presentes.
Representantes de entidades sindicais e
movimentos sociais e estudantis, incluindo a
presidenta da ADUFPel-SSind, Fabiane Tejada,
participaram do encontro, além de reitores e
gestores da Universidade Federal de Pelotas
(Ufpel), da Universidade Federal do Pampa
(Unipampa), da Universidade Federal do Rio
Grande (FURG) e do Instituto Federal do Rio
Grande do Sul (IFRS).
Consun apoia manifestações
Em nota divulgada no dia 28 de maio, o Conselho
Universitário (Consun) da UFPel afirmou que
“declara seu apoio às manifestações em defesa
da educação pública no Brasil marcadas para o dia
30 de maio. Para as quais conclama a sociedade
a demonstrar seu apoio à universidade pública,
gratuita, inclusiva e de qualidade”.
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Charge de Rafael Balbueno

Autonomia universitária é atacada por Bolsonaro

O

governo federal deu início a mais um ataque
à autonomia universitária. Em Decreto
publicado no dia 14 de maio, estabelece
novas regras para os atos de nomeação e
designação para cargos em comissão e funções
de confiança de competência originária do
presidente da República e institui o Sistema
Integrado de Nomeações e Consultas (Sinc) na
administração pública federal. A medida entrará
em vigor no dia 25 de junho.
O Decreto nº 9.794/19 , entre várias medidas,
tira a autonomia de reitores para nomeação do
segundo escalão administrativo das Instituições
Federais de Ensino Superior. Transfere para a
Presidência da República, para a Casa Civil e
para o Ministério da Educação a indicação de
pró-reitores, decanos, diretores de centros

ou campi e outros dirigentes das instituições
universitárias.
O texto informa que os poderes do presidente
para nomeação e designação “incluem as
competências para exoneração e dispensa”. No
Artigo 6°, porém, o decreto delega poder aos
ministros para “nomeações para provimento de
cargos efetivos em decorrência de habilitação em
concurso público; e nomeação para provimento
de cargos em comissão e designação para
ocupação de funções de confiança”.
Atualmente, os cargos de pró-reitores e
diretores são decididos pelos reitores escolhidos
democraticamente
pelas
comunidades
acadêmicas, nomeados pelo ministro da
Educação por meio de uma lista tríplice. No
entanto, o ministro da Educação ainda não deu

certeza de que isso será respeitado.
Inconstitucionalidade
A Assessoria Jurídica do ANDES-SN realizou uma
análise preliminar, na qual avalia o texto como
inconstitucional e informa que “todas as ações
políticas e jurídicas cabíveis serão adotadas
pelo Sindicato Nacional”.
“O Decreto 9.794 é um sério ataque à autonomia
universitária e não mediremos esforços jurídicos
e políticos para revogá-lo, pois ameaça as
poucas conquistas democráticas que ainda
perduram nas universidades, IF e CEFET”,
afirmou a diretoria do ANDES-SN. Confira a nota
do Sindicato Nacional e a análise da Assessoria
Jurídica em nosso site (adufpel.org.br) ou em
nossa rede social (facebook.com/Adufpel).

Decreto do governo amplia ainda mais o acesso a armas de fogo
O presidente Jair Bolsonaro assinou, no início
de maio, um novo decreto relativo à posse e ao
porte de armas e munições. Entre as medidas
decretadas, está ampliação do porte para 11
categorias e grupos.
O decreto, de nº 9.785/2019, altera a
regulamentação do Estatuto do Desarmamento.
Em janeiro, o governo federal já havia
expedido um decreto sobre a questão, que foi
complementado por essa nova edição. Com a
nova da medida, há mudanças significativas
sobre a aquisição, cadastro, registro, posse,
porte e comercialização de armas de fogo, que
ampliam ainda mais o alcance do porte e posse.
Ampliação atinge 11 categorias
O decreto 9.785 dá direito à posse a mais

pessoas. Estão permitidos, agora, profissões
como jornalistas e advogados (desde que
trabalhem na área criminal/policial), guardas de
trânsito, deputados no exercício do mandato,
entre outras. Além disso, para caçadores e
praticantes do tiro desportivo, fica permitido
o trânsito ao local da prática com as armas
carregadas, o que antes era proibido. Sobre o
tiro desportivo, ainda, a partir do decreto ele
pode ser praticado com a idade mínima de 14
anos. Antes, a prática era restrita a maiores de
18 anos, ou menores com autorização judicial.
Críticas
Críticas ao decreto de Bolsonaro foram
manifestadas por diversos movimentos sociais

e entidades ligadas à segurança pública. A
Anistia Internacional publicou uma nota em que
afirma que quanto mais armas em circulação,
mais mortes existirão no Brasil. Além disso,
a organização manifestou preocupação com
a situação dos direitos humanos no país,
pontuando que diversas ações de Bolsonaro se
apresentam como “antidireitos humanos”.
O Ministério Público Federal também se
posicionou contrário e entrou com ação na
Justiça Federal para tentar barrar o decreto. No
pedido, argumenta-se que o decreto não só
não se consiste em uma medida de segurança
pública como a ameaça. Para o órgão, a liberação
prevista “representa um retrocesso no sistema
de controle de armas no País”
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Documentário sobre a ADUFPel será lançado em junho

O

documentário que retrata a trajetória
da ADUFPel-SSind será lançado no dia
da festa de aniversário da entidade, 14
de junho. O filme foi realizado pela estudante
de Cinema e Audiovisual/UFPel, Maria Clara
Mattos Fernandes, e, após o lançamento, estará
disponível no Youtube (youtube.com/adufpel).
Para realizar o filme, Maria Clara entrevistou 17
docentes. Entre estes, diversos ex-presidentes
da Seção Sindical. Foram cerca de 5 horas de
material bruto de gravação, com relatos que
buscam retomar a história da ADUFPel e que
mostram a relevância de uma entidade de
representação da categoria docente que luta
pela educação pública, gratuita e de qualidade.
“É muito relevante fazer esse registro do
sindicato, que é um lugar de luta e é muito
importante registrar essa luta, principalmente no
cenário político atual”, afirma a estudante, para
quem o trabalho tornou-se interessante também
por ter possibilidade o apresendizado sobre
as histórias de lutas durante a realização das
entrevistas com as/os sindicalizadas/os.

“Através desse resgate podemos ver o quanto
devemos aos docentes do passado, e o quanto
podemos ficar devendo às gerações futuras,
caso não nos empenhemos com o mesmo vigor
dos que nos antecederam. As ameaças muitas
vezes são as mesmas, e já foram vencidas
anteriormente, por pessoas que entenderam seu

Campanha 40 anos ADUFPel
O documentário faz parte da campanha de
40 anos da ADUFPel-SSind. Uma exposição
fotográfica de resgate da memória da Seção
Sindical e materiais gráficos também integram
a ação, que está sendo desenvolvida por uma
equipe multidisciplinar.
Para o vice-presidente da ADUFPel-SSind, Renato
Waldemarin, que faz parte da coordenação dos
trabalhos relativos à campanha, os 40 anos
da Seção Sindical representam um momento
importante de retomada da história da ADUFPelSSind. Ele ressalta que a trajetória da Seção
Sindical “é rica em lutas exercidas no âmbito local
e no âmbito nacional em defesa dos professores,
da classe trabalhadora, e de um Estado mais justo
e solidário”. O diretor também pontua que, com a
campanha, espera-se estimular os professores/
as e participarem, junto com a ADUFPel-SSind,
da luta pela defesa dos direitos.

Chá com Mussolini é um filme de 1999, dirigido por
Franco Zeffirelli e ambienta-se na Florença, Itália. A
produção retrata a vida de três senhoras inglesas
que mantêm uma rotina tranquila e têm suas vidas
transformadas pela ascensão do fascismo na Itália.
Com tom autobiográfico, Zeffirelli narra a breve ilusão
das mulheres, que achavam que não seriam afetadas
pelo regime, ilustrando a atração das elites britânicas
pelo regime. Com Benito Mussolini no poder, as
senhoras vão até ele para pedir-lhes segurança, o que
é prometido. A garantia, no entanto, será rompida, e o
grupo vira mais um dos alvos na comunidade, sendo
considerado inimigo do povo italiano.
A narrativa começa na década de 1930 em um clima de
cooperação entre Inglaterra e Itália. O tensionamento
entre os dos países irá chegar ao ápice em 1940,
quando Itália declara guerra à Inglaterra, situação que
irá se refletir na vida das personagens retratadas na
trama. Além das inglesas, somam-se ao enredo duas
mulheres estadunidenses, também moradoras de
Florença.

Foto: Divulgação

Dica de filme: “Chá com Mussolini”

compromisso conosco, que aqui estamos hoje”,
explica.
40 anos da ADUFPel
A ADUFPel-SSind comemora os 40 anos no dia
18 de junho. A festa de celebração será no dia
14, às 20h30, no Clube Diamantinos.
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Especial ADUFPel 40 anos
Histórias de Luta: ADUFPel sedia eventos nacionais
deliberativos do ANDES-SN

ADUFPel-SSind já organizou e sediou três eventos nacionais deliberativos do ANDES-SN, nos
anos de 1993, 2000 e 2009. O primeiro foi o
27º Conselho Nacional das Associações Docentes
(CONAD), que ocorreu de 2 a 6 de novembro de 1993
no auditório da UCPel. Em 2000, de 3 a 5 de novembro, novamente no auditório da UCPel, sediou o 41º
CONAD, que teve como tema “Reforma do Estado,
emprego público e destruição do caráter público da
universidade”. Em 2009, de 10 a 15 de fevereiro, no
Colégio Municipal Pelotense, realizou-se o 28º Congresso do ANDES-SN, cujo tema foi “Resistir e avançar na defesa do ANDES-SN, da universidade pública,
e dos direitos dos trabalhadores”.

