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Após duas mobilizações em maio e a Greve Geral de 14 de junho, trabalhadoras/es e estudantes 
organizam novamente atos em todo o Brasil.



MuralEditorial

EXPEDIENTE

Estamos vivendo um dos mais duros momentos 
na história recente da luta da classe trabalhadora. 
Conquistas históricas sendo arrancadas do povo,  
atingindo a todas e todos sem dó nem piedade.
No campo da educação, o desmantelamento do 
ensino público tem se dado em todas as esferas 
(municipal, estadual e federal; ensino básico, 
médio, técnico e tecnológico e superior). Os 
governos, particularmente este, tentam distorcer o 
papel do setor público na formação e nos intuitos de 
uma vocação constituída em nome da comunidade. 
Precisamos resgatar o papel e o caráter do ensino 
público no desenvolvimento de uma sociedade 
mais justa, igualitária, em que o conhecimento seja 
preceito da formação de nossa cidadania e de um 
mundo mais fraterno e de igualdade.
Na educação superior, as medidas de 
contingenciamento nas instituições federais e suas 
implicações afetam duramente sua continuidade, 
com cortes de custeio das bolsas de pesquisa, 
sucateamento dos atendimentos dos hospitais 
universitários e postos de saúde e, diretamente, 
estudantes que dependem de assistência 
estudantil para manterem-se.
A produção do conhecimento e seu reconhecimento, 
e importância das instituições públicas de 
ensino, a defesa da ciência, do conhecimento 
e da humanidade da educação são princípios 
fundamentais que corroboram a consciência 
crítica e o avanço na saúde da população, bem 
como de várias outras áreas de conhecimento que 
se beneficiam da produção científica. Portanto, 
ser contra os cortes e contingenciamentos na 
educação pública, contra os cortes das bolsas de 
ensino, contra a mercantilização da educação e 
da saúde, entre outros, não é discurso ou retórica. 
Trata-se da luta em defesa da humanidade!
Essa luta não pode estar distanciada da defesa da 
Seguridade Social e da perspectiva solidária entre 
trabalhadoras e trabalhadores, e entre gerações. 
O que a atual proposta de Reforma da Previdência 
nos determina é que cada uma, cada um de nós 
seja responsabilizado individualmente pelas 
mazelas produzidas pelo setor financeiro, rentista, 
cuja única preocupação é obter mais e mais lucro. 
Só perde direitos o povo trabalhador. Os bancos 
continuam com suas taxas de juros altíssimas, 
os grandes investidores continuam sonegando 
impostos, continuam devendo fortunas ao Estado, 
e nós somos conclamados a pagar essa conta 
voluntária e ordeiramente.
Não! Não vamos nos aviltar! Temos dado nas ruas 
a resposta a estes desmandos, e continuaremos 
a fazê-lo.
Esta gestão, assim como muitos que nos 
antecederam, vai honrar a história de luta dos 
docentes e permanecer ombro a ombro com nossos 
pares, enquanto trabalhadoras e trabalhadores que 
somos. Avante! Não há conquista sem luta!
Derrotar a Contrarreforma da Previdência 
e defender a educação pública e gratuita, a 
pesquisa científica e a extensão universitária.

Em favor da Educação, dos livros e não 
das armas!

12/7 Dia Nacional de Mobilização
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Nova diretoria é empossada

A nova diretoria e o Conselho de 
Representantes (CR) da ADUFPel-SSind 
tomaram posse no dia 18 de junho. O 

grupo, que traz a professora Celeste dos Santos 
Pereira como presidenta e Angela Moreira Vitória 
como vice, estará à frente da Seção Sindical 
até 2021. A posse ocorreu em Assembleia Geral 
Ordinária, com presença da diretoria anterior, 
de docentes, de representantes da reitoria da 
UFPel e de entidades parceiras. Na ocasião, o 
Conselho Fiscal também apresentou a prestação 
de contas da gestão anterior, a qual foi aprovada 
pelos sindicalizados presentes.
Confira a entrevista concedida pela nova 
presidenta da Seção Sindical ao jornal Voz
Docente.

Voz Docente (VD): O que tu destacarias do 
processo eleitoral?
Celeste Pereira (CP): Eu penso que o processo 
eleitoral refletiu um pouco o momento que a gente 
está vivendo, em que pese a gente não ter tido 
disputa de chapas, mas teve uma participação 
bacana da categoria. E o processo foi muito legal
porque discutimos com muitos professores, 
fizemos reuniões em muitas unidades 
acadêmicas, ouvimos as demandas, as queixas
e as solicitações. Acho que isso refletiu um 
pouco na perspectiva do apoio que a gente 
recebeu. Isso nos coloca num bom caminho e na 
responsabilidade que é de assumir uma gestão 
em um momento político como esse, de tantas 
perdas e tanto desmonte em todas as áreas, 
mas particularmente no que se refere à nossa 

categoria, ao serviço público e aos nossos pares
mais próximos. Mas acho que há uma disposição
grande, tanto da diretoria que se construiu 
quanto das pessoas das unidades em apontar 
para perspectivas de luta mesmo.

VD: Sobre as frentes de atuação, o que 
destacas para esse início do biênio?
CP: Vejo que os principais elementos são ainda 
a defesa do serviço público. Por conta disso, 
a ADUFPel já vêm participando de todas as 
mobilizações contra a Reforma da Previdência, 
contra os cortes nas universidades e contra 
uma série de medidas que vem destruindo toda 
a estrutura pública do país. Inclusive, agora, 
nós temos mais uma data apontada, que é o 
dia 12 de julho, de mobilização nacional contra 
a Reforma da Previdência, que vai estar sendo 
pautada na próxima Assembleia da categoria. A 
agente tem expectativa forte de que a categoria
faça adesão a esse movimento nacional, assim 
como tem feito nos últimos. Temos visto muitos 
professores participando das atividades, que 
têm sido grandiosas e potentes, então para esse 
início de gestão a nossa atuação tem que ser 
nesse sentido: de defesa do serviço público, da 
universidade e dos direitos dos trabalhadores.

VD: Qual a importância da articulação docente 
nesse período e do movimento sindical 

especialmente nesse início de gestão?
CP: Observo que a educação é um pilar 

fundamental. A partir da educação a gente 
consegue fazer com que as pessoas 

abram seus horizontes e possam estar 
discutindo outras realidades. Então 
não tem como dissociar a questão 
da educação dessas lutas políticas 
todas que a gente tem feito. E, nesse 
sentido, a parceria que a gente 
tem estabelecido com os outros 
sindicatos e outros movimentos 
sociais tem nos mostrado que 
a gente está fazendo o caminho 
correto. Nós precisamos estar 
junto de todas as outras categorias 

porque somos trabalhadores e temos 
o papel fundamental de multiplicação 

de conhecimento enquanto formadores 
de opinião. Eu imagino que isso é talvez a 

característica mais forte neste momento.

ADUFPel-SSind completa 40
anos de história

No dia 18 de junho de 2019, a ADUFPel-SSind 
completou 40 anos. A data foi celebrada no 
dia 14, no clube Diamantinos, com a presença 
de cerca de 240 pessoas, entre elas docentes, 
técnico-administrativos, discentes, familiares 
e representantes de entidades parceiras. Na 
confraternização, foi apresentada a exposição 
e uma prévia do documentário, que resgatam 
a trajetória da entidade. Além disso, os 
sindicalizados foram presenteados com uma 
caneta comemorativa.

Trajetória de luta
Desde a sua fundação, em 1979, a entidade tem 
atuado fortemente em defesa da democracia, 
da categoria docente, dos direitos trabalhistas e 
da manutenção do ensino público, gratuito e de 
qualidade, contra a mercantilização da educação 
e o produtivismo acadêmico. Ao longo de quatro 
décadas, em articulação com a comunidade 
acadêmica e demais movimentos sindicais e 
sociais da cidade de Pelotas e região, a Seção 
Sindical reforça e constrói lutas em várias 
frentes, contra as opressões, em defesa da 
educação, dos serviços púlicos em geral e dos 
direitos da classe trabalhadora.
Durante essa longa caminhada, muito foi 
conquistado e ainda há muito o que conquistar.
A Seção Sindical sempre carregará consigo 
a bandeira de um sindicato autônomo, 
democrático e ideologicamente comprometido 
com os interesses da classe trabalhadora e com 
a defesa do caráter público da educação.

Fundação da entidade
No final dos anos 70, ainda sob a ditadura, 
foi fundada a Associação dos Docentes da 
Universidade Federal de Pelotas (ADUFPel). Em 
maio de 1979, um grupo de 35 pessoas enviou
uma carta aos professores da UFPel para uma 
primeira reunião que buscava discutir e formular
uma articulação representativa da categoria 
na Universidade. A carta, que motivava a 
participação docente nos debates junto à 
comunidade acadêmica, alertava para o início 
de uma longa jornada de lutas na UFPel. Um 
dos trechos do documento defendia a ideia da 
construção de um espaço de estudo, debate, 
questionamento e justas representações. O 
espaço também tinha como objetivo servir de 
instrumento de unidade de pensamento e ação, 
colaborando para os rumos da universidade e 
zelando pela formação profissional docente, 
constituindo-se em um canal de diálogo, 
participação e promoção cultural. 
No dia 28 de agosto de 1979, foi realizada uma 
Assembleia Geral na Faculdade de Direito, que 
contou com a presença de 290 professores e 
resultou no primeiro processo eleitoral, com a 
aprovação de estatutos e a vitória da chapa 1, 
tendo como presidente, o professor Edson Tadeu 
Holthausen, da Faculdade de Medicina. Após 
uma década, concluído o processo de abertura e 
promulgada a Constituição de 1988, a ADUFPel 
transformou-se em Seção Sindical do ANDES-
Sindicato Nacional. Intensos debates marcaram 
esta época em torno do papel a ser cumprido 
por um sindicato, na defesa dos interesses dos 
docentes das universidades.

Para esse início de gestão a nossa
intensificação tem que ser nesse 

sentido: de defesa do serviço público, 
da universidade e dos direitos dos 

trabalhadores.
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ADUFPel-SSind lança exposição e campanha de 
sindicalização

As ações que integram a campanha de 
40 anos da entidade, cujos preparativos 
começaram meses antes da celebração 

da data, foram apresentadas no dia 14 de junho 
durante a festa de aniversário. Os docentes 
puderam conferir, em primeira mão, uma versão 
prévia do documentário, que está em processo 
de finalização, e a exposição, cuja abertura oficial 
ocorreu no dia 18 de junho na sede da entidade, 
após a posse da nova diretoria. 
A exposição faz parte das atividades 
comemorativas das quatro décadas da ADUFPel-
SSind e integra uma campanha de sindicalização 
da entidade, promovida por uma equipe 
multidisciplinar composta por estudantes, 
docentes e membros da diretoria anterior e da 
atual. A campanha busca rememorar a história 
da Seção Sindical através de materiais gráficos, 
site, exposição e documentário. 
A versão completa da exposição foi exibida 
inicialmente na sede da ADUFPel-SSind e, 

Dica de filme: “Olhos que condenam”
Diante do estupro e espancamento de uma corredora no Central 
Park, em Nova Iorque (EUA), cinco jovens negros são condenados 
injustamente pelo crime. A trajetória de Antron McCray, Kevin 
Richardson, Yusef Salaam, Raymond Santana e Korey Wise, que 
ficaram conhecidos como “os Cinco do Central Park” é resgatada na 
minissérie escrita, produzida e dirigida por Ava DuVernay. Ao longo dos 
quatro episódios, que têm como espaço temporal o período entre 
1989 e 2002, a história de coação, racismo e violência é retomada. 
Em parte da minissérie, é exposta também a campanha pela pena 
de morte feita pelo grande empresário do ramo imobiliário e atual 
presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. o que atiçou ainda mais 
a ira contra os jovens e a sede punitivista da população da cidade e 
do país. As práticas da política e da justiça, bem como a reação da 
mídia e de parte da população pela condenação dos jovens é exposta, 
colocando em evidência o racismo estrutural no país. Se nunca houve 
um pedido de desculpas do Estado pela condenação injusta, Olhos 
que Condenam auxilia a trazer justiça aos cinco jovens que tiveram 
suas vidas bruscamente transformadas pelas instituições racistas.
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posteriormente, transferida para o Campus 
Visconce da Graça do IFSul (IFSul/CaVG). O 
campus Anglo também recebeu a versão 
completa, que ficará instalada permanentemente 
no saguão do térreo. 
Além disso, uma versão itinerante da exposição, 
composta por três módulos, passará a circular 
também em outras unidades da UFPel. As 
primeiras a receberem são o campus II das 
Ciências Humanas (antigo campus II da UCPel), 
Odontologia e Faculdade de Arquitetura e 
Urbanismo. Logo após, serão Medicina, Direito e 
Cotada. Cada unidade terá um módulo diferente 
por semana até que todas sejam contempladas 
com a exposição completa. 
A estrutura da exposição é composta por banners 
que abrangem dez segmentos de atuação da 
entidade. “São dez papéis desempenhados 
pela Seção em defesa da carreira docente ou 
na promulgação de uma sociedade mais justa e 
equilibrada. Fizemos um percurso histórico com 

fotos sobre esses temas, no qual é contada a 
história da instituição”, explica o professor Renato 
Waldemarin, que integra o grupo responsável 
pelas ações dos 40 anos da entidade.As 
unidades interessadas em receber a exposição 
devem entrar em contato com a secretaria da 
ADUFPel-SSind pelo e-mail secretaria@adufpel.
org.br ou pelo telefone 3227-2360. 

Site busca facilitar processo de sindicalização
Assim como a exposição, um site comemorativo 
será lançado. Nele, estará disponível um novo 
espaço para facilitar a sindicalização. Além de 
conter informações sobre as ações promovidas 
pela equipe dos 40 anos da entidade, o website 
disponibilizará um formulário para que o docente 
possa contatar previamente a Seção Sindical e 
agendar uma visita em seu local de trabalho para 
elucidar dúvidas a respeito do processo. 
A versão comemorativa, que está em construção, 
será vinculada ao atual site (adufpel.org.br). 
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Resistência à Contrarreforma da Previdência e 
aos cortes na Educação mobilizam todo o país

Após ampla adesão da população à Greve Geral, um novo dia de luta é preparado para 12 de julho

Uma nova data de mobilização contra a 
Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 
6/2019, da Reforma da Previdência, 

está sendo chamada pelas Centrais Sindicais 
para o dia 12 de julho, data originalmente 
proposta pelo movimento estudantil. Após duas 
mobilizações em maio e a Greve Geral de 14 de 
junho, trabalhadoras/es e estudantes organizam 
novamente atos em todo o Brasil contra a 
proposta e em defesa das instituições de 
ensino superior, que estão na mira dos ataques 
do governo federal e têm sido utilizadas para 
pressionar a aprovação da medida.
Com a iminência da votação do relatório final 
sobre a PEC na Comissão Especial da Câmara 
dos Deputados, o chamado tem como objetivo 
intensificar a pressão contra a aprovação da 
Reforma. No dia 3 de julho, a categoria docente 
da UFPel discutiu a mobilização em Assembleia 
Geral (AG). Confira o desdobramento em nosso 
site (adufpel.org.br).

Greve Geral mobiliza o país
No dia 14 de junho, diversas categorias aderiram
ao chamado das Centrais e participaram da 
Greve Geral - a primeira realizada no governo 
de Jair Bolsonaro. Ocorreram protestos em 
pelo menos 300 cidades dos 26 estados e no 
Distrito Federal. Servidores públicos, estudantes, 
metalúrgicos e trabalhadores em transportes de 
todo país paralisaram as suas atividades.
Segundo o presidente do ANDES-SN, Antonio 
Gonçalves, o objetivo da  mobilização foi  
alcançado. “A Greve Geral   teve essa característica: 
paralisar as atividades e isso foi feito Brasil 
afora. O  NDES-SN avalia como um dia bastante 
positivo,  já que é o primeiro dia de Greve Geral 
desde 28 de abril de 2017”, afirmou. Em Pelotas 
(RS), um grande ato público ocorreu no turno 

da tarde, percorrendo ruas centrais da cidade. 
Diversas categorias, que estavam paralisadas 
na data, aderiram à mobilização, incluindo 
docentes e servidores técnicoadministrativos 
da UFPel e IFSul, servidores municipários, entre 
outras. O transporte público também esteve 
paralisado no turno da manhã, bem como parte 
do poder judiciário. A greve também foi apoiada 
pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão 
da UFPel. 

Governo tenta acelerar votação da 
Contrarreforma da Previdência
O presidente Jair Bolsonaro, desde eleito, tem 
como prioridade a aprovação da Contrarreforma 
da Previdência. No entanto, vem enfrentando 
dificuldades em negociar com o Congresso 
devido à bancada de oposição e à pressão 
popular. Após enfrentar derrotas, o governo quer 
acelerar a tramitação da proposta. 
A Câmara dos Deputados iniciou no dia 18 
de junho a discussão do texto substitutivo 
à Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 
06/2019, apresentado pelo relator, deputado 
Samuel Moreira (PSDB-SP). O parecer traz 
algumas alterações no texto original da Reforma, 
com o objetivo de obter uma aprovação mais 
rápida. 
O projeto de capitalização é uma delas. A espécie 
de poupança feita pelo próprio trabalhador para 
garantir sua aposentadoria, que era a grande 
mudança defendida pelo ministro da Economia, 
Paulo Guedes, foi retirada do texto. O parecer 
ainda cancela alterações nas regras do Benefício 
de Prestação Continuada (BPC) e garante a 
aposentadoria com idade mínima de 60 anos 
para homens, 55 anos mulheres e também para 
trabalhadores do campo que exerçam suas 
atividades em regime de economia familiar. A 

alteração foi apresentada no dia 13 de junho. O 
relatório ainda precisa ser votado e servirá de 
base para a discussão e votação em plenário. O 
presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia 
(DEM-RJ), disse que o governo conseguirá votar 
no Plenário da Casa no início de julho. No entanto,
ressaltou que que a agenda só será cumprida se
não houver “tropeços” ou “movimentos erráticos”
do governo e dos parlamentares.
No dia 25 de junho, os líderes dos partidos de 
oposição reuniram-se para debater o andamento
das discussões no Congresso e para definir a 
estratégia da minoria para votar na Comissão. 
Eles pretendem se posicionar contra o relatório 
e adiar a votação.  
Mesmo após as mudanças, a presidenta da 
ADUFPel-SSind, Celeste Pereira, reforça os 
danos da Contrarreforma. “Não tem ninguém que 
vai conseguir ficar imune ao que essa Reforma 
traz, a não ser os políticos e o grande capital. 
Os demais, os trabalhadores, irão sofrer. A gente 
tem uma série de elementos aí que deixam muito 
claro que nenhum trabalhador vai conseguir ficar
fora da Reforma. Nós temos mais de 50 anos 
de luta para garantir direitos mínimos que estão 
sendo todos jogados na lata do lixo em uma única 
medida e, para isso, resistência e luta”, avalia.

Universidades continuam em busca da
reversão dos cortes
Dirigentes de instituições federais de ensino 
superior e de entidades ligadas à educação do 
Rio Grande do Sul participaram, no dia 7 de junho,
em Porto Alegre, de audiência pública proposta
pelo Ministério Público Federal. A audiência 
teve como objetivo construir procedimentos 
relacionados aos cortes orçamentários na pasta 
da Educação, coordenados pela Procuradoria 
Federal dos Direitos do Cidadão (PFDC).
Os reitores têm se articulado desde abril para 
tentar reverter a situação. Apesar da liberação 
de R$ 1,587 bilhão anunciado no final de maio 
pelo Ministério da Economia, o Ministério da 
Educação (MEC) decidiu manter o bloqueio de 
R$ 5,8 bilhões no orçamento da Educação. A 
liberação, de acordo com o MEC, vai apenas 
cancelar uma segunda ordem emitida pelo 
Ministério da Economia que ainda não tinha sido 
implementada.
Enquanto isso, na UFPel a verba de custeio 
(para despesas do dia a dia) que deveria ser 
de R$ 102 milhões, caiu para R$ 51 milhões. Já 
o orçamento de capital (para investimentos em 
obras e compras de equipamentos) que deveria 
ser de R$ 20 milhões, está em apenas R$ 2 
milhões. No IFSul, dos R$ 43.735.348,00, do 
orçamento de custeio previsto para 2019 em 
todos os 14 campi e reitoria, R$ 16.225.813,00 
foram bloqueados (37,1%). Já do orçamento 
de investimento previsto, de R$ 6.076.545,00, 
houve corte de R$ 3.792.531,00, ou seja, 62,4%.

* Informações atualizadas até o dia 1º de julho,
data de fechamento desta edição do jornal Voz
Docente.
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Municipários entram na Justiça após 
Prefeitura negar ajuste salarial

O Sindicato dos Municipários de Pelotas 
(Simp), diante da negativa do governo 
municipal às reivindicações da categoria, 

decidiu ingressar judicialmente para buscar a 
reposição da perda inflacionária. A categoria 
aguarda desde o início de maio deste ano por 
uma contraproposta do Executivo.
Os municipários buscam uma resposta efetiva à
pauta de reivindicações, que inclui, além de 
outros itens, reajuste salarial de 7%, o valor de R$ 
995,00 como base de cálculo para vantagens e
o reajuste do vale-alimentação para R$ 300,00 
(o atual está em R$ 245).
A pauta foi protocolada no dia 2 de maio, primeiro

dia útil do mês. Porém, o Executivo desrespeitou o 
período da data-base. “Tiveram quase trinta dias 
para nos apresentarem um rol de lamentações, 
sem qualquer índice de reajuste, seja nos 
salários, seja no vale-alimentação ou nas demais
reivindicações apresentadas”, critica Tatiane 
Lopes Rodrigues, presidente do Simp.
A categoria chegou a paralisar as atividades no
dia 4 de junho e compareceu à Câmara de 
Vereadores para denunciar o descaso da 
Prefeitura e buscar apoio para que uma reunião 
entre a Comissão municipal responsável pela 
questão e o Simp. A reunião ocorreu, mas sem 
qualquer avanço em relação às reivindicações.

Prefeitura não cede
Em documento enviado ao Sindicato, a 
administração municipal manteve o seu 
posicionamento anterior e reiterou a 
impossibilidade de qualquer reajuste, reposição 
ou elevação, tanto nos salários, na menor base 
de cálculo e no vale-alimentação, além de outros 
itens.
O Executivo argumenta que o impacto financeiro,
que chegaria a R$ 7,8 milhões por mês e 
comprometeria a Receita Corrente Líquida (RCL) 
em 54,97%, “impossibilitaria qualquer reajuste”. 
Porém, os servidores afirmam que haveria outros
meios da Prefeitura aumentar a arrecadação, 
como cortar Cargos em Comissão (CCs), reduzir
verbas destinadas à publicidade e rever casos 
de sonegação e isenção fiscais.

Simp recorre à Justiça
Não restando proposta a ser avaliada, o Simp 
decidiu ingressar judicialmente para buscar a 
reposição da perda inflacionária, já que a revisão
geral anual está prevista na Constituição Federal
e é permitida pela Lei de Responsabilidade Fiscal,
mesmo que extrapolados os limites de gastos
com pessoal.
Além da medida judicial, o Sindicato também 
encaminhará ao Ministério Público um documento
alertando para algumas questões consideradas
questionáveis referente a aplicações de recursos
do município.

Centenas de terceirizados são demitidos após empresa decretar falência
A recente falência da empresa terceirizada 
Labor Serviços de Asseio e Conservação LTDA 
- responsável pela limpeza de escolas e postos 
de saúde do município - impactou na vida de 400 
trabalhadores de Pelotas. O anúncio, feito na 
manhã do dia 10 de junho, levou os funcionários 
demitidos a reunirem-se no Colégio Municipal 
Pelotense para discutir os próximos passos e a
mobilização. As aulas da rede municipal em toda
a zona urbana tiveram de ser suspensas.
A empresa, que presta serviço para as 
Secretarias da Educação e Saúde, teve seu 
contrato firmado com a Prefeitura em 1º de agosto 
de 2016. Passados oito meses da assinatura, 
os funcionários sofreram o primeiro atraso e 
parcelamento no pagamento dos benefícios 
(vales transporte e alimentação). Transcorridos 
mais de dois anos, a situação não mudou. Apesar 
de denúncias feitas por vereadores municipais, 
após a demissão de trabalhadores em janeiro 
e a falta de repasse do Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviço (FGTS), a Prefeitura decidiu 
manter o contrato com a empresa.
Agravando ainda mais a situação, o Executivo 
anunciou, em janeiro, uma série de cinco medidas
para combater a crise financeira do município. O 
plano de austeridade teve como consequência 
a redução em 25% do contrato firmado com a 
Labor. Pelo menos 70 pessoas foram demitidas 
após a medida, na época.

Tragédia anunciada
De acordo com o Sindicato dos Municipários de
Pelotas (Simp), a situação atual é resultado do
“descomprometimento e da irresponsabilidade 

da Prefeitura em ter extinguido o cargo de 
servente de escola, repassando a prestação de 
serviços de limpeza das escolas para empresa 
terceirizada, sem uma fiscalização efetiva”. 
Desta vez, a Labor não pagou os salários 
referentes a maio e 10 dias de junho, não realizou 
os repasses do FGTS e o pagamento das férias 
(desde janeiro) e atrasou o vale-transporte. 
Além disso, até o momento os funcionários não 
receberam os valores pela rescisão de contrato. 
A única solução encontrada pela maioria dos 
trabalhadores foi ir atrás de seus direitos no 
Ministério do Trabalho, já que as Secretarias 
da Educação e Saúde - pastas vinculadas aos 
terceirizados - garantiram apenas a quitação da 
folha de pagamento do atual mês. Enquanto isso, 
os funcionários seguem em contrato emergencial 
até 31 de agosto.

Consequências da terceirização
Desde que foi sancionada a Lei Nº 13.429/2017,
em 31 de março de 2017 pelo ex-presidente 
Michel Temer, a terceirização foi ampliada e 
passou a ser permitida em todas as áreas 
(atividade-fim e atividade-meio) das empresas. 
A partir de então, as práticas dos serviços 
terceirizados têm aumentado no Brasil e resultam 
em abusos do direito trabalhista. O salário de 
trabalhadores terceirizados é 24% menor do que 
o dos empregados formais, segundo o Dieese 
(Departamento Intersindical de Estatística 
e Estudos Socioeconômicos). Além disso, 
terceirizados trabalham em média 3 horas a mais
por semana do que os contratados diretamente.
A maior ocorrência de denúncias de discriminação

está em setores onde há mais terceirizados, 
como os de limpeza e vigilância. E os casos de 
trabalho escravo podem se multiplicar, já que a 
mão de obra terceirizada é usada para tentar 
fugir das responsabilidades trabalhistas. Entre 
2010 e 2014, cerca de 90% dos trabalhadores 
resgatados nos dez maiores flagrantes de 
trabalho escravo eram terceirizados, conforme o
Ministério do Trabalho.

Funcionários são expostos a riscos
Após demissão dos terceirizados da limpeza, 
o Executivo buscou uma solução temporária 
para os serviço nas Unidades Básicas de 
Saúde (UBSs), Centro de Especialidades e 
demais secretarias, remanejando das escolas 
os servidores municipais efetivos ocupantes 
do cargo de servente de escola e auxiliar de 
serviços gerais.
Em nota, o Simp afirmou que a medida foi tomada
sem qualquer cautela, expondo os trabalhadores
a riscos. Segundo o Sindicato, foi constatado 
que os servidores designados para trabalhar 
no Centro de Especialidades “não receberam 
qualquer tipo de treinamento e orientação no que 
diz respeito aos procedimentos e Equipamentos 
de Proteção Individual necessários, sendo 
expostos a material contaminado como gazes 
com sangue, seringas, agulhas, aqueles utilizados 
em atendimento ginecológico e de pacientes 
portadores de tuberculose”. Documentos foram 
encaminhados às Secretarias de Saúde e 
de Educação, denunciando estas situações 
e requerendo providências imediatas para a 
solução dos graves problemas apontados.
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Já são três universidades com reitores nomeados por
 Bolsonaro de forma antidemocrática

O presidente Jair Bolsonaro nomeou três 
reitores que não haviam vencido a consulta 
à comunidade acadêmica em instituições 

de ensino. Como havia sinalizado, Bolsonaro 
desrespeita a tradição de ratificar o resultado 
do pleito nas universidades. Os três casos 
ocorreram na Universidade Federal do Estado do 
Rio de Janeiro (UniRio), na Universidade Federal 
da Grande Dourados (UFGD) e na Universidade 
do Triângulo Mineiro (UFTM), que já têm os 
interventores no comando das gestões.
Na UFGD, a reitora nomeada no dia 11 de junho, 
Mirlene Damázio, não participou da consulta 
e sequer constava na lista tríplice enviada ao 
governo. Já na UFTM, o reitor designado pelo 
Ministério da Educação (MEC) no último dia 18, 
Luiz Fernando Resende, participou do pleito, mas 
obteve segundo lugar. Na UniRio, o professor 
Ricardo Silva Cardoso foi nomeado pelo MEC em 
decreto expedido no dia 17 de junho. Cardoso 
não havia participado da consulta. No entanto, 
o colégio eleitoral da Universidade votou por 
colocar seu nome na lista tríplice que é enviada 
ao MEC.
Para a presidente da Associação dos Docentes 
da Unirio - Seção Sindical do ANDES-SN 

A comissão que trata sobre as questões 
relativas à carga horária docente reuniu-se 
com a  reitoria da UFPel na manhã do dia 12 
de junho. No encontro, debateu-se novamente 
a interpretação  obre o regramento mínimo 
e máximo de horas  despendidas pelos/as 
docentes no âmbito do ensino.
A reunião, demandada pela comissão, teve 
como objetivo solicitar o comprometimento da 
gestão da Universidade de que nada diferente 
da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional (LDB) fosse aprovado nos conselhos 
da UFPel enquanto o debate ainda esteja 
ocorrendo. Como resultado, a administração 
da UFPel reconheceu o trabalho da comissão e 
acordou em aguardar o envio de uma proposta 
alternativa, já que a interpretação da Reitoria não 

tem acordo com a deliberação da Assembleia 
Geral da categoria, que entende que a carga 
horária mínima deve ser aquela fixada pela LDB: 
8 horas-aula.
“Para nós, a interpretação de vocês está sendo 
uma que não corresponde ao espírito da LDB, 
que é de ter um espaço que se constitui para 
além de uma exposição em sala de aula”, 
pontuou a presidenta da ADUFPel- SSind, 
Celeste Pereira, durante o encontro. 
A Reitoria, no entanto, manteve-se firme ao 
afirmar que uma nova regulamentação precisa 
ser realizada, pois “como está não pode ficar”, 
segundo o reitor Pedro Hallal, já que existe uma 
recomendação da Controladoria Geral da União 
que solicita o regramento sobre a carga horária 
mínima e máxima de ensino.

Comissão elabora texto alternativo
Nas reuniões posteriores à audiência, a 
comissão deliberou pela realização de 
atividades para ampliar a discussão sobre o 
assunto. Atualmente, o grupo prepara um texto 
alternativo à proposta da Reitoria, amparado 
pela pesquisa que vem sendo realizada sobre 
a regulamentação da carga horária nas demais 
instituições de ensino superior, bem como 
os impactos práticos na Universidade. As 
reuniões da comissão seguirão ocorrendo, 
inclusive para orientar os/as professores/as e 
integrantes do Conselho Universitário (Consun) 
sobre as questões relativas à carga horária, e 
permanecerá em defesa da aplicação da LDB.
Confira a agenda de reuniões em nosso site 
(adufpel.org.br).

(Adunirio), Elizabeth Sara Lewis, houve práticas 
antidemocráticas em todo o processo da 
consulta, tanto pelos Conselhos Superiores da 
Universidade, que realizou uma eleição interna 
desrespeitando o resultado da votação na 
comunidade acadêmica, como por parte do 
governo federal. “Vai ser a primeira vez desde 
a redemocratização que temos um reitor de 
uma universidade pública que nem passou pela 
consulta”, avalia.

Intervenção pode se ampliar
Neste ano, cerca de dez instituições federais 
ainda terão novas gestões. Três delas - 
Universidade Federal do Recôncavo da Bahia 
(UFRB), Cefet-RJ, e Universidade Federal do Ceará 
(UFC) - já realizaram a consulta à comunidade 
acadêmica e aguardam as nomeações. 
Apesar de ser atribuição do governo federal 
nomear os reitores, as instituições realizam 
uma espécie de eleição (consulta à comunidade 
acadêmica), para a qual se inscrevem as chapas 
aspirantes aos cargos. Desde o período da 
redemocratização, por respeito à democracia e 
autonomia das instituições de ensino, a regra 
era que a chapa mais votada era a nomeada. 

O respeito à consulta, obtido pela pressão da 
comunidade acadêmica, no entanto, foi colocado 
em xeque já na campanha eleitoral de Bolsonaro. 
Desde então, havia uma preocupação de que 
os nomes das reitorias fossem escolhidos 
arbitrariamente pela presidência e pelo MEC, o 
que vem se confirmando. 
Na avaliação da presidenta da Adunirio, a partir 
das nomeações arbitrárias, as gestões das 
instituições podem seguir uma linha autoritária. 
“Quem não passa pela consulta, é nomeado e 
aceita ser reitor ou reitora provavelmente não 
vai favorecer práticas democráticas durante sua 
gestão”, pontua. 

ANDES-SN repudia desrespeito à consulta

O ANDES-SN divulgou nota em repúdio às 
nomeações, em que classifica às ações do 
governo como um “flagrante caso de desrespeito 
à autonomia universitária”. 
O Sindicato Nacional defende que o processo de 
escolha dos dirigentes seja realizado e concluído 
no interior das próprias instituições, com voto 
paritário ou universal, sem a submissão de lista 
tríplice ao MEC. 

Comissão dá continuidade ao debate sobre carga horária




