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Luta contra a Reforma da Previdência continua
A Câmara de Deputados aprovou a Proposta de Emenda à Constituição 6/2019 em julho. A votação, em
segundo turno, está prevista para início de agosto, quando ocorrerão mobilizações nacionais.
Outros destaques:
Cortes na educação

Greve da Educação

Os cortes orçamentários
na área da educação
vêm trazendo impactos
graves nas instituições
de ensino. Confira um
panorama da situação
das universidades no RS.

Contra o projeto
“Future-se”, do governo
Bolsonaro, trabalhadores/
as e estudantes
preparam mais uma
paralisação da educação
no dia 13 de agosto.

Página 3

Página 6

Editorial
“Fature-se”: privatizar a educação
é destruir direitos
Bolsonaro
já
demonstrou,
nestes
sete meses de governo, que não vai
implementar
nenhuma
política
que
beneficie a classe trabalhadora: enquanto
destrói direitos sociais, o desemprego e a
miséria aumentam. Ao mesmo tempo, os
grandes ricos, empresários, banqueiros e
latifundiários só aumentam sua riqueza às
custas da crescente desigualdade social.
Desde o início das políticas de Ajuste Fiscal
em 2013, todos os governos que passaram
aplicaram a mesma receita de retirar recursos
da educação pública, especialmente
das universidades e institutos federais.
Em 2019, os cortes orçamentários na
UFPel explicitam ainda mais a situação de
precarização que vivenciamos em nosso
cotidiano acadêmico.
Em situações de precariedade, a garantia da
qualidade do trabalho de docentes e técnicoadministrativos somente é possível quando
estes se sobrecarregam na dedicação ao
trabalho, comprometido com a sociedade
que se beneficia com a produção das
instituições públicas de ensino. Se as
condições de trabalho e estudo fossem
respeitadas, não temos dúvida de que a
sociedade brasileira receberia ainda mais
frutos advindos de nosso fazer cotidiano.
Porém, isso não é prioridade do governos
Bolsonaro. A prioridade deste governo é
precarizar a educação para apresentar
a “solução” de privatizá-la e atender aos
anseios dos grandes ricos que são os únicos
que se beneficiam do desmonte dos direitos
sociais. Este é o principal motivo que levou o
Ministério da Educação (MEC) a apresentar a
proposta chamada “Future-se” que, dado o
caráter de desresponsabilizar o governo de
investir na educação pública e entregar para
a iniciativa privada esta responsabilidade,
pode também ser chamado de “Fature-se”.
Temos um mês de muita luta pela frente.
Lutar contra a privatização da educação é
derrotar o Future-se! Lutar pela educação
pública é exigir o cumprimento orçamentário
imediato do MEC para a UFPel! Lutar contra a
reforma da previdência é defender o direito
de aposentadoria de milhares de brasileiros
e brasileiras!
Todos e todas às ruas em 13 de agosto!
Contra a reforma da previdência! Em defesa
da educação pública!
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Cortes orçamentários colocam em risco funcionamento das
instituições de ensino do RS

A

educação é o setor mais atingido pelos
cortes orçamentários do governo de Jair
Bolsonaro (PSL). A pasta perdeu cerca de R$
6 bilhões, que corresponde a aproximadamente
25% orçamento do ano. O bloqueio de verbas
atinge mais de 60 universidades e cerca de 40
institutos federais de educação e a situação não
parece estar próxima de ser revertida.
Ao apresentar o programa “Future-se”, o ministro
da Educação, Abraham Weintraub, diz que não há
previsão de reversão dos cortes, o que aprofunda
ainda mais a precariedade da educação no país.
Antes do último bloqueio orçamentário,
anunciado no dia 30 de julho, a ADUFPel-SSind
realizou um levantamento sobre a situação das
Instituições Federais de Ensino (IFE) no Rio
Grande do Sul (RS). Confira abaixo:
IFRS
No Instituto Federal do Rio Grande do Sul (IFRS),
a Lei Orçamentária Anual de 2019 do governo
federal previa um orçamento para custeio e
investimento de R$ 61.833.180,00. No entanto,
a partir do decreto 9.741, de 29 de março, que
cortou R$ 5,839 bilhões da verba destinada às
instituições públicas federais, o IFRS perdeu R$
18.549.952,00, o que corresponde a 30% do
seu orçamento para custeio e investimento. A
redução impactou no corte de bolsas estudantis,
no cancelamento de eventos de capacitação, na
falta de recursos para aquisição de materiais
para aulas práticas e de alimentos para a merenda
escolar, entre outros. Segundo o presidente do
Sindoif - Seção Sindical do ANDES-SN no IFRS,
André Rosa Martins, o cenário está cada vez
mais difícil. “Há o risco do fechamento de alguns
campi que estão justamente localizados na
periferia das grandes áreas urbanas ou mesmo
distante dos grandes centros urbanos”, afirma.
UFSM
A Universidade Federal de Santa Maria (UFSM)
corre o risco de paralisar as atividades após o mês
de setembro. Com 34% das verbas bloqueadas
- o maior corte desde 2014 -, a Universidade
passou a operar no vermelho assim que foram
anunciados os cortes, repercutindo no custeio,
investimentos e recursos destinados ao ensino,

à pesquisa e à extensão. O total do orçamento
disponível após o bloqueio (R$ 91, 26 milhões)
é insuficiente para a execução do planejamento
orçamentário. Atualmente, a instituição tem um
gasto em encargos gerais que giram em torno
de R$ 65 milhões. Despesas consideradas
fundamentais para o funcionamento da
universidade: serviços terceirizados, água,
luz, telefone, internet e outros contratos de
prestação de serviço são afetadas. O presidente
da Sedufsm, Júlio Quevedo, avalia que este é
o momento para uma greve da educação. “Me
parece que o caminho realmente é uma greve na
universidade por tempo indeterminado até que
se reverter essa situação toda. A greve é o nosso
principal instrumento de luta, de reivindicação, e
seria mais do que nunca agora neste momento
justa, para lutar pelas nossas conquistas, pelos
nossos direitos e principalmente pela educação
pública e gratuita”, aponta.
Unipampa
O presidente da Sesunipampa - Seção Sindical
dos Docentes da Universidade Federal do Pampa,
César Beras, afirma que os efeitos da medida do
governo na Universidade são graves. “Nós temos
a possibilidade, com os cortes que tivemos de
40% das verbas de custeio, de não conseguir
chegar até o final do ano. Talvez em setembro,
nós e várias outras coirmãs públicas, não tenham
condições de pagar a luz, não tenham condições
de pagar os terceirizados e não vai ter verba
para pesquisa”, ressalta. A Unipampa sofreu o
bloqueio de 34% dos valores discricionários,
entre recursos de custeio e investimentos. O
valor total do corte foi de R$ 18.802.778,00,
o que inviabiliza o funcionamento de diversos
serviços da universidade, que é multicampia,
com dez unidades - cinco situadas na zona de
fronteira e cinco interiorizadas.
UFPel
NNa Universidade Federal de Pelotas, segundo
o reitor Pedro Hallal, a UFPel terá condições de
pagar as contas e, por consequência, manterse aberta, somente por mais um mês. Foram
cortados R$21,5 milhões do orçamento de
custeio e R$7 milhões do orçamento de capital.

O corte de 28% do orçamento de custeio tem
impactado no pagamento de contas de telefonia,
internet, energia elétrica, combustível, e serviços
como limpeza, portaria e vigilância realizado
por trabalhadores terceirizados. Caso não for
restabelecida a verba para a universidade, a partir
de 1º de setembro, a luz poderá ser cortada, o
limite para o pagamento dos terceirizados irá
acabar e os discentes poderão ficar sem receber
assistência estudantil.
A vice-presidenta da ADUFPel-SSind, Angela
Vitória, classifica as ações do governo federal
como assustadoras e explica que os cortes na
educação e da ciência e tecnologia, bem como a
sugestão de cobrança de mensalidades aponta
para a redução de acesso das pessoas mais
pobres ao ensino superior. “Estas políticas vão
ampliar as desigualdades no Brasil. Restringir o
acesso das pessoas a universidade é acabar
com a forma de ascensão social das camadas
mais frágeis da população. Estamos de novo na
direção de ricos cada vez mais ricos, e pobres
cada vez mais pobres”, afirma.
FURG
Demissões de mais de 200 terceirizados/
as já ocorreram na Furg, segundo o presidente
da Aprofurg, Cristiano Engelke. Os cortes
orçamentários passaram dos 30%. Bolsas
também foram cortadas, prejudicando projetos
acadêmicos. “O que se tem é que tem muita
dificuldade para continuar em funcionamento. É
bem preocupante se vamos ter a universidade
com as portas abertas no segundo semestre”,
aponta Engelke, que também expressa a
contrariedade ao projeto Future-se. “Nós vemos
com grande preocupação esses inúmeros
ataques que já vêm acontecendo e temos
agora notícia de acabar com autonomia das
universidades e fazer com que se jogue as
universidades no caminho da privatização. Então,
é mais um ataque gravíssimo à própria existência
da universidade pública”, afirma.
UFRGS
Na UFRGS, já houve demissões de terceirizados/
as, corte em bolsas e atraso em pagamento de
energia elétrica. Os cortes chegam a 31,4%,
correspondente a R$55,8 milhões. “O ataque às
universidades e às institutos federais estão bem
dentro do plano do governo para além da área
da educação, porque é a universidade que vai
formar profissionais e vai permitir que pessoas
de baixa renda acessem a universidade e possam
ter então outra formação, outro emprego, outra
condição de vida e também outra consciência”,
avalia Rúbia Vogt, da Seção Sindical do ANDESSN na UFRGS.
Luta contra o desmonte
No dia 13 de agosto, haverá uma nova Greve
Nacional da Educação, em resistência aos cortes
e à tentativa de retirada do caráter público das
universidades contida no projeto do governo
"Future-se". A comunidade da UFPel, conforme
encaminhamento de assembleia, estará
paralisada, aderindo à mobilização.

Cultura
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Valdir Verona se apresenta
pelo projeto Dandô

N

o dia 26 de julho, ocorreu a terceira edição
do projeto Dandô 2019 em Pelotas. O
convidado da noite foi o músico Valdir
Verona. A apresentação aconteceu na Casa do
Trabalhador, com abertura dos anfitriões Duglas
Bessa, Milton Vaghetti e Juliano Tavares.
O músico
Valdir Verona é natural de Caxias do Sul (RS).
Músico com mais de 30 anos de estrada,
trabalhou ao longo desse tempo com
apresentações musicais em diversos formatos:
solo, duos, trios, grupos, músico acompanhante,
além de dar aulas de música, realizar pesquisas,
produções e direções musicais. Atualmente,
além da carreira solo, faz parte do Duo de

Viola e Acordeon com o músico Rafael De Boni
e também do projeto Violas ao Sul em parceria
com os violeiros ngelo Primon, Mário Tressoldi e
Oly Junior.
Desde o final da década de 1990, Valdir Verona
vem desenvolvendo um trabalho de resgate da
viola de 10 cordas na música do Sul que vai
desde recitais, shows, composições, arranjos,
gravações, edições de partituras e tablaturas,
oficinas etc.
O projeto Dandô
O Dandô - Circuito de Música Dércio Marques,
é um projeto nacional que se organiza de forma
coletiva e colaborativa e tem proporcionado a
circulação de músicos autorais de diferentes

O longa “O menino que descobriu o vento” é uma
produção original do serviço de streaming Netflix,
com a direção de Chiwetel Ejiofor. O drama,
baseado em fatos reais, conta a história de um
menino de 13 anos chamado William Kamkwamba
(Maxwell Simba), que desenvolve uma turbina de
vento capaz de mudar a vida dos moradores do
vilarejo, no Malawi, onde reside. Após uma forte
seca, a população passa a enfrentar diversas
dificuldades e escassez de alimentos e recursos.
Ao mesmo tempo, Kamkwamb é expulso da escola,
pois a família não consegue pagar a mensalidade.
A partir disso, começa a estudar sozinho, em
uma pequena biblioteca local, e aprende sobre
engenharia e energia eólica. A história de vida do
jovem africano ficou conhecida por meio do livro
autobiográfico lançado em 2009.

Foto: Divulgação

Dica de filme: “O menino que
descobriu o vento”

lugares do Brasil. Cada artista envolvido na
Dandô é anfitrião na cidade onde reside e recebe
os artistas de fora, em um intercâmbio cultural
que completa seis anos em 2019. O nome do
projeto faz homenagem a Dércio Marques, um
dos artistas que mais fez pela arte nos “Brasis”.
O projeto é apoiado pela ADUFPel-SSind desde
seu início em Pelotas, em 2014. A manutenção
do Dandô na cidade também conta com o apoio
de: Eco Restaurante, RádioCom, Sindicado dos
Bancários,
Sindindicato dos Metalúrgicos,
Bem da Terra, Simsapel, Chapper & Cavada e
Sinasefe. A agenda do Dandô em Pelotas, em
2019, teve início no dia 29 de março, com um
encontro dos artistas anfitriões da região sul do
RS que integram o projeto.

Especial
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Mobilização contra a Reforma da Previdência e
os cortes na educação é intensificada
Nova Greve Nacional da Educação é convocada para o dia 13 de agosto
Previdência. A PEC foi encaminhada à Casa após
ser aprovado o texto-base do relator, deputado
Samuel Moreira (PSDB-SP), no dia 4 de julho,
e na Comissão Especial da Câmara no dia 5,
com mais de 16 horas de discussão. Foram 20
sessões e um pouco mais de dois meses de
debate da proposta pela Comissão.
Na Câmara dos Deputados, como a proposta
terá de passar por dois turnos de votação com
um intervalo de cinco sessões entre eles antes
de seguir para o Senado. Por ser uma Emenda
Constitucional, ela precisa ser aprovada por dois
terços dos deputados (308 dos 513).

A

pós a aprovação da Reforma da
Previdência na Comissão Especial e em
primeiro turno na Câmara de Deputados, as
centrais sindicais e as entidades estudantis que
representam os trabalhadores e os estudantes
definiram uma série de ações entre julho e agosto
que visam intensificar a luta contra a Proposta
de Emenda à Constituição (PEC) 6/2019 e os
cortes orçamentários que afetam as instituições
federais de ensino.
A primeira atividade de mobilização de julho
aconteceu no dia 12 de julho, com diversos atos
unificados por todo o país. Em Brasília (DF), cerca
de 20 mil pessoas ocuparam a Esplanada dos
Ministérios durante a manhã e o início da tarde.
Os participantes do 64º Conad do Sindicato
Nacional, que acontecia também na capital
federal, integraram-se à manifestação.
Enquanto
trabalhadores
e
estudantes
caminhavam até o Congresso, deputados
permaneciam reunidos para analisar destaques
e emendas. Os manifestantes não puderam se
aproximar do local por conta da barreira policial.
A diretoria do ANDES-SN também foi impedida de
acompanhar a votação da PEC.
Para a presidenta da ADUFPel-SSind, Celeste
Pereira, que também participou do ato, este é o
momento de potencializar a luta. “Eu acredito que
nós temos força para resistir. Tivemos a derrota
com a aprovação da Reforma da Previdência,
mas esta foi apenas uma etapa. Nós temos
outras etapas para vencer, e eu acredito que a
gente se unindo e se fortalecendo será capaz de
virar esse jogo”, afirmou.

Mobilização segue em agosto
O 64º Conad do ANDES-SN deliberou pela
construção de uma nova Greve Nacional
da Educação em 13 de agosto. O Sindicato
Nacional irá somar-se às demais entidades
representativas de trabalhadoras e trabalhadores
da educação. O novo dia de mobilização foi
inicialmente convocado pela Confederação
Nacional dos Trabalhadores em Educação
(CNTE), juntamente com outras entidades
representativas da educação, e posteriormente
incorporado ao calendário de lutas da CSPConlutas.
Durante o Conad, o presidente do ANDES-SN,
Antonio Gonçalves, avaliou a necessidade de
uma nova Greve Geral no país: ‘‘Travamos uma
intensa luta em defesa da educação pública e
da seguridade social. Para barrar este governo
nefasto, já contribuímos em movimentos como o
15M, o 30M, o 14J e o grande ato na última sextafeira [12]. Estamos nos somando às entidades
da educação para a construção do 13 de agosto.
É um gesto muito importante para construir a
unidade tão necessária na atual conjuntura”.
O dia 6 de agosto também será de luta. As
centrais sindicais convocam mobilização na
data, para a qual está agendada a votação no
segundo turno da Câmara.
Tramitação da PEC
A Câmara dos Deputados aprovou na noite do
dia 10 de julho, em primeiro turno, por 379 votos
a 131, o texto-base da Proposta de Emenda
à Constituição (PEC) 6/2019, da Reforma da

Reforma representa um grande retrocesso
Engana-se quem pensa que a Reforma da
Previdência vem para combater privilégios,
como afirma o governo. Ela vem como um dos
mais graves ataques à classe trabalhadora,
contribuindo para o aumento da pobreza a médio
e longo prazos. Todos os trabalhadores serão
prejudicados e terão que trabalhar por muito mais
tempo para receber um benefício muito menor.
Para a grande maioria - aqueles que começaram
a trabalhar mais cedo, ganham menos e ficam
períodos sem carteira assinada - a situação é
ainda mais grave.
As mudanças, que integram o texto encaminhado
à Câmara dos Deputados, prejudicam todos
aqueles que ainda irão entrar no mercado
de trabalho e a maior parte dos que já estão
trabalhando, restringindo ainda mais o acesso à
aposentadoria. A medida afeta todo o sistema de
seguridade social da forma como foi estruturado
na Constituição de 1988.
Os verdadeiros privilégios
Ao invés de sacrificar o trabalhador brasileiro, o
governo poderia fazer uma melhor distribuição
da carga tributária, cobrar dívidas de grandes
empresas, acabar com isenções fiscais, taxar
grandes fortunas e auditar a dívida pública
para equilibrar as contas da União. Formalizar
os trabalhadores também seria uma alternativa,
pois o desemprego e a informalidade fazem a
Previdência deixar de arrecadar R$ 25 bilhões ao
ano.
As dívidas de empresas com a Previdência
quase triplicaram entre 2008 e 2018, passando
de R$ 174,9 bilhões para R$ 476,7 bilhões, valor
suficiente para pagar mais de duas vezes o
chamado “déficit” da Previdência. Além disso, em
2018, o Brasil deixou de arrecadar R$ 283 bilhões
com isenções fiscais. As recentes alterações
promovidas pela lei que concede isenções para
empresas de petróleo estrangeiras provocarão
uma perda de arrecadação do Imposto de Renda
e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
superior a R$ 1 trilhão.
Auditar a dívida pública também é de extrema
importância também, já que o pagamento de
juros e amortização da dívida consome quase
metade do Orçamento Geral do país. Muitos
auditores da Receita Federal dizem que parte
da dívida é ilegal, então verificar o que o Brasil
deve ou não resolve boa parte dos problemas
orçamentários.

Movimentosl
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Comunidade acadêmica da UFPel prepara greve para o dia
13 de agosto

E

m defesa da educação pública e contra
a Reforma da Previdência, estudantes e
trabalhadores/as da educação preparam
a Greve Nacional da Educação para o dia 13
de agosto. A paralisação tem como foco a
contrariedade ao programa “Future-se”, projeto
do governo federal que visa colocar fim ao
caráter público das instituições federais de
ensino.
Em Pelotas, organizados na Comissão de
Mobilização, após assembleia da comunidade
universitária, os segmentos da UFPel estão
articulando atividades de mobilização até a
data da Greve. As principais deliberações já
encaminhadas são a realização de uma edição
do projeto “Universidade na Rua” no bairro Dunas,
dia 10 de agosto, e a elaboração de material
informativo sobre as ameaças do “Future-se”.

O Future-se
O programa Future-se foi apresentado pelo
governo federal no dia 17 de julho. Com o
pretexto de garantir a “autonomia financeira”
das Instituições Federais de Ensino, ele propõe
a captação de recursos junto ao setor privado,
via fundos de investimento, privatizações do
patrimônio e parcerias público-privadas.
O projeto, de acordo com o Ministério da
Educação, seria administrado através de um
fundo privado. A administração deste seria
realizada por uma instituição financeira, no
regime de cotas. “Na nossa compreensão
este é um projeto que efetivamente destrói a
universidade, abrindo-a para o capital financeiro.
Ao contrário do que o governo diz, da garantia da
autonomia das universidades, ele as torna reféns
do mercado”, aponta Celeste Pereira, presidenta

da ADUFPel-SSind.
Em relação à gestão das IFE, de acordo com o
projeto, passaria a ser realizada por Organizações
Sociais, de caráter privado, para as quais os
servidores poderiam ser cedidos, o que abre
uma incerteza em relação à carreira.
Reitoria da UFPel propõe plebiscito
O reitor da UFPel, Pedro Hallal, propôs que a
decisão sobre a adesão ao “Future-se” aconteça
via plebiscito. Hallal, em coletiva de imprensa,
afirmou que o projeto gera muitas dúvidas
e aborda apenas o viés econômico, sem
considerar ensino, pesquisa e extensão. Para
o reitor, é grave a tentativa do governo federal
em tratar a educação como mercado. “As regras
de mercado não devem ditar as regras das
universidades”, destacou.

Agosto é mês da visibilidade lésbica
O 29 de agosto é o Dia da Visibilidade Lésbica.
Através da data, instituída desde 1996, o mês
de agosto tornou-se uma referência para a
militância das mulheres lésbicas. No período, a
luta pela visibilidade e contra a discriminação é
intensificada.
Origem da data
A data da Visibilidade Lésbica foi criada após
o 1º Seminário Nacional de Lésbicas. Um dos
motivos foi a negligência à mulher na própria
pauta do movimento LGBT, que costumava

a ter um foco voltado à questão dos homens
gays. A fim de trazer à tona a discussão da
discriminação da orientação sexual, somada à
discriminação sofrida pelas mulheres, o 29 de
agosto foi criado.
Invisibilidade e violência
A invisibilidade da mulher lésbica tem reflexo em
diversas áreas. No campo da saúde, são quase
inexistentes as políticas voltadas às mulheres
lésbicas. A prevenção de Doenças Sexualmente
Transmissíveis, por exemplo, tem campanhas

recorrentes voltadas à conscientização sobre
o uso da camisinha, apagando a existência do
sexo entre mulheres. O movimento de lésbicas
também aponta que ginecologistas geralmente
não sabem como orientar uma mulher não
heterossexual.
No caso da violência, só em 2018 foi lançada
uma pesquisa voltada para a sistematização de
índices sobre o lesbocídio. Os dados indicam o
assassinato de 126 lésbicas entre 2014 e 2017
e mostram que ainda há um longo caminho para
a aceitação do amor entre mulheres.
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Projeto de privatizações e retirada de direitos
se amplia no RS

C

om o pretexto de ampliar o orçamento do
estado do Rio Grande do Sul (RS), o governo
de Eduardo Leite (PSDB) emplacou projeto
que entrega à iniciativa privada três estatais.
Por ampla maioria, no dia 2 de julho a Assembleia
Legislativa (AL) aprovou a privatização da
Companhia Estadual de Energia Elétrica (CEEE),
Companhia Riograndense de Mineração (CRM)
e da Companhia de Gás do Estado do RS
(Sulgás). No mesmo mês, a AL também aprovou
a proposta da Lei de Diretrizes Orçamentárias
(LDO) proposta por Leite, que déficit para 2020
e congela os salários do funcionalismo público.
A aprovação das privatizações aconteceu dois
meses após o governo estadual obter vitória
em outro projeto, que retirou a necessidade
de plebiscito para a venda das empresas.
O empecilho à opinião popular na decisão
foi justificado pelo governador, que alegou
incapacidade da sociedade para opinar em
temas complexos. Já no caso da LDO, a base do

governo na AL aplicou semelhante mecanismo,
ao impedir a apreciação das emendas (de autoria
de parlamentares e de populares) e encaminhar
a votação do texto original. Entre as emendas,
estavam propostas para maior rigor no combate
à sonegação fiscal e à concessão de benefícios
fiscais.
Consequências
O governo do RS estima que as privatizações
serão concretizadas em cerca de um ano
e meio. Ao fim deste período, as vendas
poderão ocasionar o desemprego do quadro de
funcionários das empresas. As privatizações,
além disso, significam a entrega do patrimônio
da sociedade e do estado do RS para o setor
privado. “O que querem é transformar o bem
público que atende às demandas da classe
trabalhadora numa empresa destinada a gerar
lucros para um pequeno grupo imbricado com
a classe política”, aponta Robinson Pinheiro,

diretor da ADUFPel-SSind.
No caso dos impactos da LDO, são as/os
trabalhadores/as também os maiores afetados,
além dos usuários dos serviços públicos, que
também devem sofrer impactos. Na área da
educação,
servidores/as
encaminham-se
para o sexto ano consecutivo sem reajuste
salarial. A categoria docente no estado do RS,
ainda, enfrenta o 43º mês de parcelamento
salarial, o que mostra, para o coordenador
do Departamento Organização Estatutária e
Comunidade Escolar do CPERS, Cássio Ritter,
que a gestão atual segue às políticas aplicadas
pelo governador anterior, Ivo Sartori (MDB), e
está alinhada às políticas do governo federal.
“Este governo é a continuação do governo
anterior que prega Estado mínimo, ou seja, vai
privatizar, vai terceirizar, militarizar escolas,
enfim, na linha do Bolsonaro que é destruir todos
os serviços públicos transferindo-os para a
iniciativa privada”, avalia Ritter.

Fraude nos exames pré-câncer de Pelotas completa um ano e segue sem resolução
Em julho, completa-se um ano da denúncia de
servidores públicos sobre a fraude nos exames
pré-câncer de colo de útero em Pelotas e até
então as investigações seguem sem conclusão.
Nesses últimos 12 meses, três mulheres
morreram, inúmeras adoeceram e muitas ainda
estão sob risco, já que nem todos os exames
preventivos foram refeitos.
Diversas denúncias foram realizadas e
inquéritos abertos sem qualquer conclusão.
Além disso, mulheres que tiveram falsos
resultados negativos nos seus exames seguem
sem o acolhimento necessário. Segundo o
Coletivo Mobilização Pela Vida das Mulheres
Pelotenses, o Executivo também não tomou
providências para a verificação da qualidade o
serviço prestado pelo laboratório de nível 1. De
acordo com o que determina a Portaria Federal
de número 3.388, é necessária a contratação
de um laboratório nível 2 para monitorar a
qualidade do trabalho realizado pela empresa
responsável pelas análises.
Muito pouco foi feito de lá para cá e o novo

laboratório contratado - Serviço Especializado
de Ginecologia (SEG), de Porto Alegre descumpre as regras do edital ao atrasar em
mais de dois meses a entrega dos resultados,
em vez de disponibilizá-los de sete a dez dias.
Ainda, o inquérito do Ministério Público (MP) do
Rio Grande do Sul segue aberto e a sindicância
da Prefeitura foi suspensa à espera de prova
técnica. O Ministério da Saúde aguarda os
apontamentos feitos pelo Departamento
Nacional de Auditoria do Sistema Único de
Saúde (Denasus) para adoção de medidas.
Enquanto isso, o Instituto Geral de Perícias,
também de Porto Alegre, ficou responsável por
analisar novamente 589 lâminas, sendo 489 da
Unidade Básica de Saúde Bom Jesus, da qual
partiu a primeira denúncia.
Como tudo começou
Em julho de 2017, seis profissionais de saúde
da Unidade Básica de Saúde (UBS) Bom Jesus
enviaram um memorando para a Secretaria
de Saúde de Pelotas, no qual relataram

preocupação com os resultados de exames de
pré-câncer analisados pelo laboratório Serviço
Especializado em Ginecologia (SEG), de Pelotas.
A denúncia indicava que entre janeiro de 2014
e junho de 2017 todos resultados dos exames
citopatológicos apontavam como negativos
para malignidade. Em outros anos, a média era
de 760 exames, e o número de pacientes com
câncer foi em torno de 40.
CPI dos Exames
A Câmara de Vereadores de Pelotas instaurou,
em julho de 2018, uma Comissão Parlamentar
de Inquérito (CPI) para investigar suspeita de
fraude nos exames. Em setembro, o presidente
da comissão, vereador Marcos Ferreira (PT),
anunciou a decisão de deixar a CPI por motivos
político-partidários. O vereador Salvador Ribeiro
(MDB) foi escolhido como presidente interino
da comissão até que se definisse um novo
comando, mas não aceitou permanecer. Com
a indefinição em torno da presidência, a CPI foi
encerrada sem qualquer resultado.
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64° Conad do ANDES-SN reafirma
necessidade de unidade na luta

E

ntre os dias 11 e 14 de julho, foi realizada
a 64ª edição do Conselho do ANDESSindicato Nacional (Conad) na sede da
Associação de Docentes da Universidade de
Brasília (Adunb-Seção Sindical), com o tema “Em
defesa da educação pública, dos direitos sociais
e das liberdades democráticas”. Durante quatro
dias, 238 participantes discutiram e deliberaram
sobre as políticas que orientarão as lutas da
entidade no próximo período.
Foram discutidos os retrocessos e os desafios
postos pela conjuntura, permeados pela
indignação diante dos ataques do governo federal
e dos governos estaduais contra a educação,
diante do recrudescimento do conservadorismo
e dos desafios para a construção da unidade
na luta. Nessa conjuntura, a plenária de abertura
foi marcada por discursos que reafirmaram
a importância da unidade na luta para os
enfrentamentos que estão por vir.
O presidente do ANDES-SN, Antonio Gonçalves,
destacou a importância da construção de
uma unidade para derrotar os ataques aos
trabalhadores, que têm se expressado na
tentativa de destruição da Seguridade Social.
Para ele, essa unidade tem que ser feita a partir de
uma pauta que unifique todos os trabalhadores,
como a educação, cujos constantes cortes
orçamentários têm inviabilizado o funcionamento
das instituições federais de ensino superior. O
presidente relembrou os atos de maio e a Greve
Geral de junho, que tiveram grande apoio social
e uma forte base militante, que com a soma
de forças poderá derrotar a extrema-direita
“que ficou no armário desde a interrupção da
ditadura civil-militar e que agora volta às ruas
para implementar uma política de ataques sem
precedentes à classe trabalhadora brasileira”.
Plano de lutas do ANDES-SN é atualizado
Os participantes do 64º Conad aprovaram uma

série de deliberações que irão orientar a luta
da categoria docente no próximo período. As
discussões fizeram parte do tema II, que trata
da avaliação e atualização do plano de lutas:
“Educação, direitos e organização dos/as
trabalhadores/as”. Os itens que pautaram os
planos de lutas de política sindical e educacional,
incluíram o fortalecimento da atuação do ANDESSN junto à CSP-Conlutas, a construção do IV
Encontro Nacional de Educação e a intensificação
da luta com a construção de uma nova Greve
Nacional da Educação, estiveram entre as
discussões centrais dos Textos de Resolução.
Os docentes aprovaram a atuação do ANDESSN, por meio da CSP-Conlutas, no Fórum
Sindical Popular e de Juventudes por Direitos
e Liberdades Democráticas, em defesa da
previdência pública, da educação pública, e de
todos os direitos da classe trabalhadora por
liberdades democráticas. O Conad também
aprovou estimular a participação das Seções
Sindicais no 4º Congresso da CSP-Conlutas,
que vai ser realizado entre os meses de outubro
e novembro de 2019. Foi discutida também a
construção do IV Encontro Nacional de Educação
(ENE) e de um projeto classista e democrático
de educação. Os docentes deliberaram que o
ANDES-SN paute, junto à Coordenação Nacional
das Entidades em Defesa da Educação Pública e
Gratuita (Conedep), a convocação do IV ENE, a
ser realizado em 2021.
Manifesto em defesa da universidade pública
e gratuita
Um dos momentos mais marcantes do evento
foi o lançamento de um manifesto contra o mais
recente ataque do governo federal que fere a
autonomia financeira e busca acabar com a
gratuidade da universidade pública. A inclusão do
item nos Textos de Resolução (TRs) foi proposta
pelos grupos mistos, dada a gravidade do

assunto, e, a partir disso, formada uma comissão
para produção do texto. O manifesto foi aprovado
por unanimidade.
O manifesto em defesa do ensino superior público
e gratuito servirá de alerta para que a base
mantenha-se mobilizada para o enfrentamento a
essas questões, segundo afirmou o presidente
do ANDES-SN, Antonio Gonçalves. Em entrevista
para a ADUFPel-SSind, Gonçalves destacou que é
fundamental que as seções sindicais, a partir da
publicização deste documento, se apropriem da
discussão e avancem no debate para construir
uma pauta de lutas específica para derrotar a
tentativa de privatização da universidade pública.
“Vamos ter que travar uma luta nas ruas e dentro
do Congresso Nacional. Todas as ferramentas
que nós temos, vamos utilizar para barrar mais
este ataque”, afirmou.
Antonio avaliou que esse programa faz parte
de uma política neoliberal de educação, que já
vendo sendo paulatinamente implementada no
Brasil há algum tempo. Desde 1989, no governo
de Fernando Collor e, principalmente, na gestão
de Fernando Henrique Cardoso, quando cerca
de 75% dos diplomas no Brasil começaram a ser
emitidos por instituições privadas. “Estamos
vendo isso como uma tentativa de acelerar o
projeto neoliberal para a instituições de ensino
superior. Isso vai de encontro ao projeto de
educação que o ANDE-SN defende, que é uma
educação pública e gratuita em todos as etapas,
desde a pré-escola até a pós-graduação”.
Delegação da ADUFPel-SSind
A ADUFPel-SSind também esteve presente no
Conad, representada pela presidenta Celeste
Pereira, como delegada, e os professores
Henrique Mendonça, Francisco Vitória e Renato
Waldemarin, como observadores. A participação
dos docentes foi deliberada em Assembleia
Geral da categoria.

