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Destaques:

Retrocesso

A aprovação da 
Reforma da Previdência 
no Senado Federal, 
com a lista de todos 
que votaram contra 
a aposentadoria dos 
trabalhadores. 
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Entrevista

Juliana Braga, docente 
de Direito da UCPel, 
analisa a Reforma da 
Previdência brasileira e 
compara o projeto com 
o já implementado no 
Chile. 

Página 5

Extensão

Conheça o Programa de 
Extensão em Percussão 
da UFPel (PEPEU), que 
buscar levar a música 
para além dos muros 
da universidade.
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Cultura ancestral
 
Orquestra de 
Instrumentos 
Autóctones e 
Novas Tecnologias 
visita Pelotas com 
1,5 tonelada de 
instrumentos históricos 
do continente.
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MuralEditorial

EXPEDIENTE

Passado um ano das últimas eleições e 
concluídos dez meses desde a posse dos atuais 
governos estaduais e federal, a partir de Brasília 
plenamente se confirma a já antecipada união do 
ultraliberalismo econômico com a estratégia de 
se desviar a atenção das iniciativas políticas e 
econômicas do governo através da multiplicação 
de declarações polêmicas, da geração de 
factoides, ou fake news, da produção de 
versões alternativas seguidas de desmentidos 
e da exploração de pautas morais ligadas aos 
costumes e à segurança pública. Também 
como era previsto, seja por omissão, pelo 
aparelhamento dos órgãos responsáveis, pela 
perseguição a servidoras e servidores ou pelo 
sucateamento dos mecanismos de prevenção, 
controle e fiscalização de crimes ambientais e 
contra as populações originárias (indígenas) e 
tradicionais (caboclos, caiçaras, extrativistas, 
jangadeiros, pescadores, quilombolas, ribeirinhos 
e seringueiros), são evidentes e criminosos os 
retrocessos na agenda ambiental e na defesa 
dos direitos humanos, étnico-raciais, de gênero, 
de LGBTs, de gerações e de pessoas com 
deficiência. Confirma-se ainda o agravamento 
dos ataques à classe trabalhadora e aos 
serviços públicos que marcaram os governos 
que seguiram a cartilha neoliberal e a política de 
conciliação de classes nos últimos vinte anos.
A opção pelo sucateamento da educação, 
ciência e pesquisa públicas reflete-se nos 
cortes nos orçamentos tanto dos órgãos de 
fomento, CAPES e CNPq, quanto das Instituições 
Federais de Ensino Superior e da Rede Federal de 
Educação Profissional, Científica e Tecnológica. 
Soma-se a isso um ministro da Educação 
que não perde oportunidades de manifestar 
posicionamentos de oposição inclusive pessoal 
contra a categoria docente (caracterizada por 
ele como “zebras gordas”) e contra a educação 
superior pública. É nesse contexto que se 
apresenta o programa Future-se. Com a nítida 
intenção de desresponsabilizar o governo 
do financiamento da educação, colocar a 
universidade a serviço dos interesses do capital 
e alterar o papel social das instituições federais 
de ensino superior, o Future-se terá impactos 
negativos no funcionamento e na autonomia 
das IFES e consequências para a população em 
geral que ameaçam conquistas históricas da 
classe trabalhadora que visaram à melhoria da 
educação pública no país.
Citados em uma série de denúncias e/ou 
suspeitas de envolvimento em uma série de crimes 
(eleitorais, de peculato, de responsabilidade, 
execuções políticas), membros e apoiadores 
do governo só se mantém no poder por terem 
abraçado um projeto político-econômico que 
tem como base a superexploração da classe 
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trabalhadora e 
a destruição da 
ideia de estado 
protetor, aliado 
a um discurso 
contrário aos 
ativismos e 
que prega a 
desvalorização 
da luta pelos 
direitos das/
os diferentes e 
até mesmo a 
sua eliminação. 
C o n f o r m e 
d e t a l h a d o 
em matéria e 
entrevista nessa 
edição, o mês de 
outubro de 2019 
foi marcado pela 
aprovação no 
Senado Federal 
da reforma da 
P r ev i d ê n c i a . 
Após a reforma 
trabalhista e a lei 
da terceirização 
plena, ambas 
de 2017,  
trabalhadores e 
trabalhadoras seguem sendo despojadas/os 
de seus direitos trabalhistas e de outros direitos 
básicos que o governo federal, ao invés de 
consolidar e ampliar, opta por retirar em nome de 
uma suposta austeridade que busca mascarar a 
mais recente crise do capitalismo.
Ironicamente, no dia do Ocupa Brasília contra 
a PEC da Morte, 29 de novembro de 2016, 
trabalhadoras, trabalhadores e estudantes eram 
rechaçados com um grande aparato policial 
militar, helicópteros, cavalos, spray de pimenta e 
bombas de gás, enquanto a Câmara Federal, que 
aprovaria o congelamento dos investimentos 
públicos em saúde, educação, segurança, obras, 
etc., e o crescimento real do valor do salário 
mínimo por 20 anos naquela mesma data, 
oferecia um coquetel celebrando o aniversário 
da comissão responsável pela melhoria das 
relações do Congresso com a sociedade. A 
severa repressão a manifestantes como pano 
de fundo para o coquetel que transcorria num 

salão nobre do Congresso gerou uma foto 
histórica de Gisele Arthur que viralizou nos dias 
seguintes. Agora, o Senado Federal ignora a 
realidade e aprova a reforma da Previdência no 
Brasil na mesma semana em que o Chile explode 
com manifestações contra os efeitos nefastos 
da reforma da Previdência implementada por 
aquele país ainda na década de 1980, reforma 
em muito semelhante à aprovada no Brasil. Essas 
manifestações também geraram fotos históricas 
que viralizaram e nos enchem de esperança de 
que a América Latina desperta na busca de 
mais direitos e justiça social para trabalhadoras 
e trabalhadores de todo o continente. É nesse 
espírito de esperança e de luta por direitos 
e contra as opressões que registramos as 
atividades sindicais do período, entre as quais 
a comemoração do dia das professoras e dos 
professores e as iniciativas de sindicalização 
de novas/os docentes que dão sequência às 
comemorações dos quarenta anos da ADUFPel 
SSind.
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Comemoração do Dia do/a Professor/a reúne 
280 pessoas no Clube Caça e Pesca

No dia 26 de outubro, a ADUFPel-SSind 
realizou um almoço de confraternização do 
Dia do/a Professor/a, que reuniu cerca 

de 280 pessoas no Clube Caça e Pesca. Na 
ocasião, ocorreu o lançamento da agenda 2020 
da Seção Sindical. Todos/as os/as docentes 
foram presenteados com um exemplar, que 
homenageia o artista Felipe Povo e o escritor 
Aldyr Garcia Schlee.
Felipe da Conceição Silva (Povo) foi um artista, 
educador, grafiteiro e desenhista, que faleceu 
precocemente em fevereiro de 2019. Povo 
nasceu em Porto Alegre em 1982, mas viveu 
na cidade de Palmares do Sul até 2002, ano no 
qual veio morar em Pelotas. Licenciado em Artes 
Visuais pela Universidade Federal de Pelotas, 
Felipe iniciou suas intervenções nas ruas de 
Pelotas em 2006. O artista povoou as ruas de 
cor, dor, crítica, melancolia e esperança, mas 
também desenhou, pintou, esculpiu e bordou 
seus mais profundos anseios e sonhos. A 
arte de Povo está pelos muros da cidade e, 
também, agora, ilustra a capa da nova agenda 
da ADUFPel-SSind.  
A epígrafe da agenda é de Aldyr Garcia Schlee, 
escritor, jornalista, tradutor, desenhista e 
professor universitário. Schlee, que foi docente 
na UFPel por 30 anos, na área do direito 
internacional, também é parte da história da 

ADUFPel-SSind. O professor integrou a terceira 
diretoria Seção Sindical, que tomou posse em 
1983, e esteve na assembleia de fundação da 

entidade, em 1979, à época ainda configurada 
juridicamente como associação, já que a 
ditadura não permitia a criação de sindicatos. 

Até o final de 2019, a exposição dos 40 anos 
da ADUFPel-SSind irá passar por mais unidades 
da UFPel. No dia 22 de outubro, foi a vez da 
Faculdade de Agronomia Eliseu Maciel (FAEM), 
que a recebeu durante a realização da 5ª 
Semana Integrada da UFPel (SIIEPE), no Campus 
Capão do Leão. A exposição também integra 
uma campanha de sindicalização da entidade. 

Nos locais, será possível sindicalizar-se e/ou 
obter informações sobre o processo. 
Em 12 de novembro, a mostra estará no espaço 
em frente ao bar da entrada da reitoria no 
Campus Anglo, durante todo o dia. E, em 10 
de dezembro, estará no Campus das Ciências 
Humanas e Sociais (CCHS), também durante 
todos os turnos. 

Exposição dos 40 anos da ADUFPel 
percorre unidades da Universidade

Segundo o diretor da Seção Sindical, José 
Carlos Marques Volcato, a ideia da mostra e da 
campanha de sindicalização é ampliar o contato 
com a base por meio de uma aproximação com a 
comunidade acadêmica de diferentes unidades 
da Universidade e levar a essas pessoas a 
história das quatro décadas de luta da ADUFPel 
e o papel desempenhado até então. 
“Uma das nossas principais motivações é que 
professores que não conhecem, ou conhecem 
menos, tenham a oportunidade de saber mais 
e venham construir conosco essa história que a 
exposição busca resgatar. Principalmente, nesse 
momento histórico e político, toda a forma de 
engajamento de luta, de resistência, de defesa 
da educação pública de qualidade é muito bem-
vinda. Então, contamos com mais colegas que 
venham fazer parte e construir junto o sindicato”, 
afirma Volcato. 

Objetivo da exposição
A exposição busca rememorar a história da 
Seção Sindical através de banners que abrangem 
dez segmentos de atuação da entidade. Em um 
percurso histórico, são apresentados os papéis 
desempenhados pela entidade em defesa da 
carreira docente ou na promulgação de uma 
sociedade mais justa e equilibrada. 
Desde a abertura oficial da campanha dos 40 
anos da ADUFPel-SSind, as versões completa 
e itinerante (composta por três módulos) da 
exposição já passaram por diversas unidades da 
UFPel e do IFSul-CaVG. 
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Orquestra argentina leva instrumentos 
ancestrais da América para o palco

A cidade de Pelotas recebeu visitantes 
ilustres no mês de outubro, com a chegada 
de dezenas de músicos argentinos da 

Orquestra de Instrumentos Autóctones e Novas 
Tecnologias. A orquestra é ligada à Universidade 
Nacional Tres de Febrero, localizada na cidade de 
Caseros, província de Buenos Aires.
Além de se apresentar no Theatro Guarany no 
dia 25, eles também foram até o Estúdio de 
Percussão da UFPel para uma roda de conversas 
com docentes e estudantes do curso de Música. 
De ônibus, trouxeram a Pelotas 1,5 tonelada de 
instrumentos musicais que, como um museu 
itinerante, contam a história da música no 
continente americano, do Alasca à Patagônia.
Muitos desses instrumentos são construídos 
pelos próprios docentes e estudantes ligados 
à orquestra, a partir de um largo processo de 
pesquisa histórica. A fabricação culmina no 
uso de novas tecnologias, como raios laser 
e programas de escaneamento em 3D, para 
reproduzir da melhor maneira possível técnicas 
usadas na confecção de instrumentos, por 
exemplo, por povos indígenas séculos atrás.
As novas tecnologias também são utilizadas 
nas apresentações da orquestra. Muitas 
vezes é impossível distinguir quais sons são 
computadorizados e quais não, e os músicos 
parecem gostar dessa dicotomia entre o 
ancestral e o moderno.
A estética dos instrumentos construídos 
impressiona. Destacam-se formatos de animais, 
como uma arara que funciona com um leve 
balançar, fazendo com que o ar passe por 
dentro da argila, e também totens moldados com 
enorme cuidado. Há ainda um instrumento que 
lembra uma escultura de duas mulheres, que, 
quando cheio de água, produz sons únicos ao 

ser manuseado.  
Aliás, a estética é uma preocupação constante 
da orquestra. Além de tocar os instrumentos 
por eles construídos, seus membros dançam 
organizadamente e vestem figurinos planejados. 
A direção de artes cênicas e visuais é de 
responsabilidade da professora Susana Ferreres.

15 anos de educação sob novos paradigmas
Alejandro Iglesias Rossi é docente, idealizador 
da licenciatura em Música Autóctone, Clássica 
e Popular da América e de cursos de mestrado, 
além de ser o maestro da orquestra. Premiado 
duas vezes pela Unesco por seu trabalho com 
música, ele afirma que o objetivo do programa 
universitário é criar um novo paradigma 
educacional para a música.
“A orquestra forma parte de todo um projeto 
que envolve a graduação e a pós-graduação. A 
ideia desde sua criação, em 2004, foi propor 
um paradigma de ensino, de composição, de 
interpretação, de pesquisa que fosse diferente ao 
dos conservatórios de música da América Latina, 
que basicamente copiam o que se aprendeu da 
Europa e dos Estados Unidos”, comenta. “A ideia 
é propor outra forma de aproximação à música, 
tendo como núcleo fundamental a América”, 
reforça Alejandro.
“Esse nosso paradigma está centrado na 
América, na recuperação das tradições musicais 
e de construção de instrumentos do nosso 
continente. Somos um museu sonoro itinerante. 
Temos a coleção de instrumentos musicais 
americanos em uso mais importante do mundo”, 
completa o docente.
Quase todos os membros da orquestra são ou 
docentes ou estudantes da universidade. Mas 
Alejandro ressalta que há a preocupação de 

manter o programa aberto para participação da 
comunidade.

Instrumentos pelotenses no acervo da 
orquestra
Durante a roda de conversas na UFPel, os 
argentinos puderam conhecer um pouco da 
música local, em especial a percussão. A eles foi 
apresentado o sopapo, tambor inventado pelos 
escravos nas Charqueadas no início do século 
XIX. O curso de música da UFPel, em conjunto 
com ativistas do movimento negro pelotense, 
tem atuado para manter viva a tradição local da 
percussão e realizado oficinas de construção do 
sopapo.
Alejandro Iglesias Rossi se mostrou encantado 
com o instrumento pelotense e já levou de volta 
à Argentina um sopapo de presente. “Chegando 
a Pelotas o que nos fascinou foi a característica 
fisionômica da cidade, completamente diferente. 
Encontramos aqui uma sensibilidade muito 
particular, e isso é fundamental. Conhecemos 
instrumentos da região que queremos que 
formem parte de nosso acervo”, disse o maestro.
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Entrevista: “A Reforma da Previdência chilena deixou 1,2 
milhão de chilenos sem cobertura”, afirma Juliana Braga

Juliana Braga é docente de Direito da 
Universidade Católica de Pelotas (UCPEL) 
e autora do livro “Reforma Previdenciária 

– Neoliberalismo versus Direitos Sociais 
Previdenciários – Qual Caminho Desejamos 
Tomar? ” (Editora Juruá, 2018).

Confira a entrevista completa no site: 
www.adufpel.org.br

O que podemos aprender da experiência 
chilena de Reforma da Previdência?

Eu acredito que devemos, sim, olhar com atenção 
para o exemplo do Chile, entender a história da 
previdência chilena e aprender com a realidade 
vivida por sua população, entender o eles vivem 
hoje e o porquê.
Milton Friedman – economista norte-americano 
expoente do movimento neoliberal e ganhador do 
o Prêmio de Ciências Econômicas em Memória 
de Alfred Nobel de 1976 – foi responsável por 
assessorar Augusto Pinochet na implantação 
da primeira e mais emblemática experiência 
neoliberal – o laboratório neoliberal – da América 
Latina nos anos 80 e 90. As primeiras medidas 
adotadas foram a privatização das empresas 
estatais chilenas e do sistema previdenciário. 
Foi criado um fundo único para administrar 
os benefícios previdenciários, fixando 
um mecanismo geral de reajustamento e 
novos critérios para a concessão desses e, 
principalmente, reduzindo as taxas de cotização, 

retirando a participação do Estado e dos 
empregadores, de forma que os trabalhadores 
passaram a ter a responsabilidade de cotizar 
o correspondente a 10% de seus rendimentos 
mensais, através de depósitos em contas 
individuais de poupança administradas por 
fundos privados.
Passados cerca de 30 anos da privatização, em 
meados de 2007 o regime só cobria 55% da 
força de trabalho do país e tinha uma reposição 
média em relação ao último salário de apenas 
44% (ou de 30% a 40%, segundo a CUT, a 
Central Unitária dos Trabalhadores do Chile).
A reforma chilena deixou 1,2 milhão de 
chilenos sem cobertura da previdência. Muitos 
trabalhadores foram simplesmente excluídos do 
sistema depois de sofrerem com o desemprego 
bastante alto nas décadas de 1980 e 1990.  
Outros efeitos nefastos foram a concentração 
do mercado de administradoras de fundos de 
pensão que passaram a cobrar altas taxas de 
administração.
Metade da mão de obra ativa ficou sem nenhum 
tipo de cobertura. De 18 AFPS (Administradoras 
de Fundos de Pensão), o mercado concentrou-
se em seis. As AFPS administram atualmente 
220 bilhões de dólares, o equivalente a 75% de 
toda a economia chilena – o que obviamente 
inviabiliza o retorno ao sistema público.
Sob o aspecto social, o acesso à aposentadoria 
ficou restrito a apenas 60% da população 
adulta, criando uma faixa de cidadãos excluídos 
do benefício na velhice.

Como você avalia a Reforma da Previdência 
de Bolsonaro?

Eu, particularmente, avalio a reforma proposta 
através da PEC 06/2019 como desastrosa. 
Muito além da mudança dos critérios e 
requisitos para a concessão dos benefícios 
previdenciários e suas regras de transição, 
que estão sendo amplamente divulgadas e 
explicadas pela mídia, o que mais me preocupa 
é a desconstitucionalização de “questões 
paramétricas”, remetendo a decisão do governo 
(Executivo e Legislativo) para leis específicas 
– o que não vem tendo o destaque devido na 
mídia.
Devemos também relevar a importância dos 
benefícios previdenciários: de acordo com o 
IBGE, os benefícios pagos pela Previdência 
produzem impactos significativos no nível de 
pobreza da população brasileira, retirando da 
condição de pobreza cerca de 28,3 milhões de 
cidadãos – o que representa uma redução de 
14,1 pontos percentuais na taxa de pobreza.
A aposentadoria representa um papel importante 
na renda dos idosos e sua importância cresce 
com a idade. De acordo com a Organização 
Mundial de Saúde (OMS) o número de pessoas 
com idade superior a 60 anos chegará a 2 
bilhões de pessoas até 2050;  isso representará 
um quinto da população mundial.
O Brasil, atualmente, se beneficia do chamado 
“bônus demográfico”, ou seja, menos crianças 
e idosos e mais jovens economicamente ativos 
(a pirâmide está em forma de pêra). Isso deve 
durar até 2040 aproximadamente, quando a 
população idosa deve ser maior, com tendência 
ao desequilíbrio das contas da Previdência.
O crescimento da população em idade ativa 
(PIA) ainda se manterá até 2040, contudo, se a 
economia se mantiver recessiva, com a elevação 
do número de desempregados e empregos 
informais, gerará um comprometimento 
demográfico. Então esse bônus demográfico 
no Brasil está condicionado pela gravidade 
do quadro da exclusão social. Isso é evidente 
quando constatamos que a maioria da nossa 
população jovem é pobre e os índices de 
desemprego ultrapassam 12%. Atualmente 
tudo indica que caminhamos para um cenário 
de maior desigualdade social e consequentes 
concentração de renda e aumento da pobreza, 
seguindo o exemplo do Chile – que sequer pode 
ser considerado modelo diante de toda análise 
feita até aqui.
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Municipários conquistam na Justiça o 
pagamento dos salários atrasados

Após ação movida pelo Sindicato dos 
Municipários de Pelotas (Simp), a Justiça 
decretou no dia 18 de outubro o bloqueio 

de R$ 9,51 milhões nas contas da prefeitura para 
que fosse realizado imediatamente o pagamento 
dos salários dos servidores municipais. Em 
nota, a prefeitura confirmou que pagou todos os 
salários no dia 21.
Os municipários estiveram em greve por 12 dias 
para lutar pelo pagamento de seus salários em 
dia e de maneira integral. A greve foi suspensa 

no dia 17, condicionada ao pagamento 
dos vencimentos. O estado de assembleia 
permanente foi mantido pela categoria.
O Simp tratou a decisão da Justiça como 
uma “inicial conquista” a partir da luta e da 
mobilização dos servidores. “Em breve haverá 
novos embates pela frente, não só quanto à 
possibilidade de novos atrasos salariais, bem 
como nos projetos de lei que a prefeita pretende 
encaminhar à Câmara de Vereadores retirando 
direitos dos servidores”, afirmou o sindicato em 

publicação no seu site. Os R$ 9,51 milhões foram 
bloqueados da conta do Fundo Previdenciário, 
que custeia as aposentadorias dos servidores 
municipais que ingressaram na carreira a partir 
de 2009. Desse valor, R$ 3,8 milhões foram 
pagos para os inativos e R$ 5,6 milhões para os 
servidores ativos.
Os salários cujos pagamentos estavam previstos 
para novembro foram novamente atrasados. 
Novas manifestações dos municipários devem 
acontecer nas próximas semanas. 

Eduardo Leite lança pacote que ataca 
direitos dos servidores estaduais

O governador Eduardo Leite (PSDB) anunciou 
o lançamento da Reforma Estrutural do Estado, 
um pacote de medidas que ataca frontalmente 
os servidores públicos estaduais gaúchos, em 
especial os que têm menores remunerações, 
como professores e funcionários de escola.
Como resposta, o CPERS-Sindicato aprovou uma 
greve, que será deflagrada 72h após o projeto 
ser protocolado na Assembleia Legislativa. A 
categoria está há 48 meses recebendo seus 
salários de forma parcelada e segue sem 

receber o valor do Piso Nacional previsto em lei.
Ao contrário do que afirmou o governador e foi 
repercutido por alguns meios de comunicação, 
o pacote não garantirá o pagamento do piso 
aos professores estaduais. Segundo Helenir 
Aguiar Schürer, presidente do CPERS-Sindicato, 
o governo gaúcho quer que a categoria pague o 
piso com o dinheiro do próprio salário.
“O governo vai pegar todas as nossas 
gratificações e vantagens para redistribuir no 
básico e pagar o piso. Não há aumento real, é 

uma recomposição do que já temos. Pior: é um 
achatamento da carreira e da possibilidade 
de valorização real”, critica a professora. 
Professores e funcionários de escola têm 
mantido um acampamento em Porto Alegre em 
frente ao Palácio do Piratini. 
O pacote de Leite ainda será enviado aos 
deputados para apreciação. O governo prevê, 
caso consiga aprová-lo, mudar o texto de 117 
leis, entre planos de carreiras, estatutos, a 
Constituição Estadual e regras de aposentadoria. 

- Redução da féria dos professores de 45 para 
30 dias.
- Aumento da contribuição previdenciária para 
até 16,32%, inclusive para aposentados que 
hoje não contribuem.
- Fim das vantagens, como triênios e quinquênios, 
e fim da incorporação de gratificações para 
aposentadoria.
- Reajuste zero por tempo indeterminado.

Alguns ataques do 
pacote do governo gaúcho

- Ausência de obrigação de pagamento de salário 
em dia e de forma integral.
- Fim do abono para participação em atividade 
sindical.
- Contratados poderão ser demitidos mesmo 
quando em Licença Saúde.
- Fim do adicional de Difícil Acesso para escolas 
urbanas.
- Fim do Plano de Carreira do Magistério.

- Redução da gratificação de permanência de 
50% para 10%
- Aumento do tempo de contribuição e redução 
dos proventos conforme Reforma da Previdência 
nacional.
- Redução nos adicionais de unidocência, classe 
especial e penosidade
- Contratados não terão licença-saúde, gestante, 
adotante e paternidade com remuneração.

Fo
to

: C
PE

RS



7ADUFPel Seção Sindical do ANDES-SNVD - 09/2019 Vida Docente

Programa de extensão leva percussão 
para além dos muros da UFPel

O Programa de Extensão em Percussão 
da UFPel (PEPEU) iniciou em 2013 para 
que as ações realizadas dentro das 

salas de aula do curso de Música pudessem 
ser transmitidas para a sociedade por meio da 
percussão. Hoje, após seis anos de atividades, 
o Programa conta com a participação de cerca 
de 40 pessoas, entre todas as suas oficinas e 
projetos oferecidos.
O PEPEU reúne a comunidade em geral e 
estudantes interessados em participar e 
aprender sobre os mais variados instrumentos 
de percussão. Há diferentes possibilidades de 
integração, que vão desde oficina de samba para 
iniciantes, não sendo necessário conhecimento 
prévio, até oficinas com nível de exigência maior, 
como a Orquestra.
José Everton Rozzini, bacharel em Percussão e 
mestre em Educação Musical pela Universidade 
de Santa Maria (UFSM), é idealizador do programa 
e acredita que a percussão possibilita o encontro 
de pessoas diferentes. São culturas, histórias 
de vida e conhecimentos que os unem com o 
objetivo de aprender mais sobre música. “Como 
professor, eu acredito que a educação, a cultura, 
a arte e, no meu caso, a música, proporcionam a 
transformação na vida das pessoas”, fala.

Programa proporciona transformação para 
estudantes
Os estudantes de Licenciatura de Música, 
Vanessa Ramos e Paulo Saulo, contaram suas 
diferentes histórias de como conheceram o 
PEPEU e de como o programa contribui para as 
suas jornadas acadêmicas.
Vanessa entrou no curso já conhecendo bastante 
sobre a área da música e estava desmotivada 
por não enxergar desafios e novas formas 

de aprendizado. Entretanto, nunca havia tido 
contato com a percussão, e, ao ser apresentada 
às oficinas, encontrou seu espaço dentro da 
Universidade. “Os projetos de extensão servem 
para colocar em prática o que é visto na sala”, 
relata a estudante.
Para Paulo, mais conhecido como Sabiá, a 
experiência e os caminhos que o levaram a 
participar foram bastante diferentes. Artista 
de rua por anos, ele tocava berimbau, flauta e 
fazia malabarismo para garantir seu sustento 
em Guaratinguetá (SP). Foi através de um amigo, 
em uma visita à Pelotas, que conheceu a UFPel e 
teve contato com uma oficina do PEPEU.
Anos depois, após prestar ENEM e decidir cursar 
Música na UFPel, ele conta que participar do 
programa foi uma das primeiras coisas lhe veio 
à cabeça. Sabiá também expõe que o PEPEU 
o tem ajudado a crescer e a aprender sobre 
música, e que foi graças ao sistema de cotas e 
aos auxílios para estudantes de baixa renda que 
a Universidade proporciona, que ele se manteve 
em Pelotas estudando. “Quando rolam esses 
anúncios de que ‘as bolsas vão ser garantidas 
só até tal mês’, isso afeta a parte psicológica. 
Porque quando você acorda já pensa que tem 
mais um dia de arroz e feijão garantido. Mas 
amanhã, sem as bolsas, não se sabe”, diz. 

Cortes orçamentários afetam programa
Os cortes orçamentários realizados pelo governo 
afetaram os mais diversas áreas da UFPel, entre 
elas os programas de extensão. O professor 
José Everton relata que as dificuldades vão 
desde problemas estruturais, como lâmpadas 
queimadas nos laboratórios que não podem ser 
trocadas por falta de dinheiro, a convites para 
apresentações que são recusados devido à 

falta de verba para transporte.
O Programa recebeu, recentemente, convite para 
tocar no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro 
(RJ) e para se apresentar no Museu de Artes 
da Universidade Federal do Rio Grande do Sul 
(UFRGS), e em outras cidades do estado, como 
Passo Fundo. Todos os convites tiveram que ser 
recusados, pois, segundo ele, até mesmo em 
Pelotas é difícil garantir deslocamento para o 
grupo e os instrumentos. Fora isso, também há 
a falta de bolsas para estudantes que fazem 
monitoria. Todos atuam de forma voluntária.

Um espaço de integração
Ítalo Rocha, formando de Processos Gerenciais, 
entrou há pouco tempo no Programa, e relata que 
não consegue mais imaginar o seu período em 
Pelotas fora do PEPEU. Para ele, saber que não 
é necessário estar ligado à UFPel para participar 
foi tranquilizante. Não só Ítalo, mas diversos 
alunos de outros cursos que são ligados à 
música encontraram um local de crescimento 
dentro do PEPEU.
José Everton relata que muitas pessoas de 
dentro e fora da Universidade contribuíram para 
o desenvolvimento do Programa de Extensão, 
“Muitas delas deixaram sua energia nos 
nossos tambores e nas partituras”. E ressaltou 
a necessidade de fortalecer as instituições 
públicas de ensino, que oferecem espaço para 
integração com a comunidade, ultrapassando os 
“muros” da Universidade.
“A nossa palavra é resistência e gratidão. 
Resistência a esse movimento de esfacelamento 
de tudo que há de bom para o povo, e gratidão a 
todas as parcerias que a gente vem constituindo 
nos últimos anos”, completa José Everton Rozzini, 
coordenador do PEPEU. 
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Contracapa

O Senado aprovou, em segundo turno, no dia 
22 de outubro, o texto-base da Reforma 
da Previdência. A Proposta de Emenda à 

Constituição (PEC) 6/2019 recebeu 60 votos 
favoráveis e 19 contrários e precisa, para as 
novas regras começarem a valer, ser promulgada 
pelo Congresso em sessão especial, ainda sem 
data definida. 
Por ser uma PEC, a Reforma teve de ser aprovada 
duas vezes na Câmara e mais duas no Senado. 
No dia 2 de outubro, o texto foi aprovado em 
primeiro turno na Casa, com 56 votos a favor e 19 
contra. Porém, os debates ainda não terminaram. 
A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) 
permanece analisando a PEC paralela 133/19, 
que inclui pontos que ficaram de fora da Reforma, 
como a inclusão dos estados e municípios, a 
tributação das entidades filantrópicas e o fim da 
isenção para as exportações do agronegócio. 

Destruição da Previdência
A proposta representa retrocesso social e 
econômico e irá retirar direitos fundamentais de 
mais de 100 milhões de brasileiros e brasileiras. 
Serão afetados tanto os que já estão no 
mercado formal ou informal de trabalho quanto 
os aposentados e pensionistas. Todos/as 
irão perder com a Reforma da Previdência 
(trabalhadores públicos, privados e rurais) e a 
aposentadoria estará cada vez mais distante. 
A mudança vem como um dos mais graves 
ataques à classe trabalhadora, contribuindo para 

Retrocesso: Reforma da Previdência 
amplia desigualdade social 
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o aumento da pobreza a médio e longo prazos. 
Todos os trabalhadores 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.
Ao invés de sacrificar o trabalhador brasileiro, 
o governo federal teria como alternativa 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. Enquanto isso, a maioria dos 
políticos e outras categorias no topo da pirâmide 
continuam com seus benefícios exacerbantes, e 
as empresas mantêm dívidas que já acumulam 
mais de R$ 476,7 bilhões - valor que seria 
suficiente para pagar mais de duas vezes o 
chamado “déficit” da Previdência. 
“Trata-se de um momento dramático para a 
classe trabalhadora. Um retrocesso inigualável. 
Por isso, estaremos trabalhando duro para que 
a população compreenda os reais efeitos desta 
contrarreforma e se mobilize. A luta ainda não 
terminou”, salienta a presidenta da ADUFPel-
SSind, Celeste Pereira. 

O que muda?
Dentre as mudanças, a com maior destaque e que 
atingirá a maioria da população é a idade mínima 
para aposentadoria e o tempo de contribuição. A 

idade mínima passa a ser 65 anos para homens 
e 62 para mulheres dos setores público e privado. 
Enquanto a contribuição é de 15 anos para 
mulheres e 20 para homens no setor privado e 
25 para ambos no setor público. O valor, porém, 
será equivalente a 60% da média do valor de 
referência das contribuições. Para ter direito ao 
valor integral, a partir de agora, trabalhadores 
devem contribuir por 40 anos. 
Para quem já trabalha e pegará a transição de 
reformas a idade mínima subirá aos poucos. 
Começa em 61 anos (homens) e 56 anos 
(mulheres) e terá acréscimo de 6 meses por ano. 
Em 2021, por exemplo, será de 62 (homens) e 
57 (mulheres). Ainda há sistemas diferentes 
para pensionistas, professores, integrantes das 
forças armadas, policiais federais e agentes 
penitenciários.
A regra de aposentadoria por idade, que exigia 15 
anos de contribuição e idade mínima de 60 anos 
para a mulher e 65 anos para os homens, não 
existirá mais. Antes, a cada dez aposentadorias 
concedidas, sete eram por idade. 

Quem votou contra os trabalhadores?
As lideranças que orientaram as bancadas a 
votar a favor da reforma foram: MDB, Podemos, 
Republicanos, PSL, PSC,  PSDB, Democratas 
e Progressistas. Os senadores gaúchos que 
votaram pela destruição da Previdência foram: 
Lasier Martins (Podemos) e Luis Carlos Heinze 
(PP). 

Votação da PEC 6/2019 foi concluída no Senado e proposta deve ser promulgada em novembro

Senadores que votaram contra a aposentadoria dos trabalhadores

Cidadania 
Alessandro Vieira (SE) 
Jorge Kajuru (GO) 

DEM 
Chico Rodrigues (RR) 
Jayme Campos (MT) 
Marcos Rogério (RO) 
Maria do Carmo Alves (SE) 

MDB 
Confúcio Moura (RO) 
Dário Berger (SC) 
Eduardo Braga (AM) 
Eduardo Gomes (TO) 
Fernando Coelho (PE) 
Jader Barbalho (PA) 
Jarbas Vasconcelos (PE) 
José Maranhão (PB) 
Luiz do Carmo (GO) 
Marcelo Castro (PI) 
Marcio Bittar (AC) 
Simone Tebet (MS) 

PDT 
Kátia Abreu (TO) 

PSC 
Zequinha Marinho (PA) 

PL 
Jorginho Mello (SC) 
Wellington Fagundes (MT) 

PSL 
Flávio Bolsonaro (RJ) 
Major Olimpio (SP) 
Soraya Thronicke (MS) 

Podemos 
Alvaro Dias (PR) 
Eduardo Girão (CE) 
Elmano Férrer (PI) 
Juíza Selma (MT) 
Lasier Martins (RS) 
Marcos do Val (ES) 
Oriovisto Guimarães (PR) 
Reguffe (DF) 
Romário (RJ) 
Rose de Freitas (ES) 
Styvenson Valentim (RN) 

PP 
Ciro Nogueira (PI) 
Daniella Ribeiro (PB) 
Esperidião Amin (SC) 
Luis Carlos Heinze (RS) 
Mailza Gomes (AC) 
Vanderlan Cardoso (GO) 

Pros 
Telmário Mota (RR) 

Rede
Flávio Arns (PR) 

PSD 
Angelo Coronel (BA) 
Arolde de Oliveira (RJ) 
Carlos Viana (MG) 
Lucas Barreto (AP) 
Nelsinho Trad (MS) 
Omar Aziz (AM) 
Sérgio Petecão (AC) 

PSDB 
Antonio Anastasia (MG) 
Izalci Lucas (DF) 
José Serra (SP) 
Mara Gabrilli (SP) 
Plínio Valério (AM) 
Roberto Rocha (MA) 
Rodrigo Cunha (AL) 
Tasso Jereissati (CE) 

Republicanos 
Mecias de Jesus (RR) 


