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MuralEditorial

EXPEDIENTE

O ano de 2019 foi marcado por um conjunto 
de medidas do governo federal, que 
escancara seu projeto de privatização 

em todos os setores e de subserviência ao 
capital financeiro internacional, mas também por 
inúmeros protestos e enfrentamentos do povo 
trabalhador contra essa política de jogar no colo 
dos trabalhadores a responsabilidade de todas 
as mazelas do mundo.
As reformas Trabalhista e da Previdência, já 
aprovadas, significam duro golpe à classe 
trabalhadora, que viu anos de lutas e conquistas 
serem retirados ampliando a situação de miséria 
das populações mais vulneráveis e penalizando 
o conjunto dos servidores públicos que, na visão 
deste (des)governo, são os que devem ser 
atacados porque são o entrave para sua política 
entreguista aos grandes agentes financeiros.
Não é à toa o lucro dos bancos privados e o 
conjunto de vantagens concedidas a empresas de 
capital estrangeiro. Ao mesmo tempo, a indústria 
das fake news avança, tentando convencer a 
população que se utiliza da educação pública, 
da saúde pública, da segurança pública e outros 
serviços do estado de que o(a)s servidore(a)s 
públicos (as) não trabalham (“deixam seu casaco 
nas cadeiras”), e de que o serviço público é 
um peso (um serviço oneroso e burocratizado) 
que necessita ser retirado dos ombros dos(as) 
cidadãos(ãs) de bem.
Desse modo, propõem, por exemplo, a redução 
da jornada de trabalho com redução de 
remuneração, e mais uma série de medidas (por 
exemplo, fim da estabilidade, flexibilização das 
formas de contratação, aumento dos períodos 
de estágio probatório) que fazem avançar a 
precarização. Entretanto, esconde-se o fato de 
que é justamente o serviço público, gratuito e de 
qualidade, que garante à população mais pobre o 
acesso a oportunidades de buscar para si e para 
suas famílias condições de vida mais dignas, em 
especial por meio da educação, minimizando a 
indecente e imoral desigualdade social brasileira.
A educação pública, em particular, é o alvo 
do governo Bolsonaro, porque não quer o 
desenvolvimento do senso crítico, da autonomia 
e da possibilidade do pensamento para além do 
“dois mais dois igual a quatro".
Por conta da defesa da liberdade de pensamento 
crítico estivemos nas ruas o ano todo, em 
mobilizações,  greves, atos, passeatas, enfim. 
Foram muitas e intensas as mobilizações! 
Constituímos o fórum em defesa da educação 
pública e gratuita sempre com entidades dos 
âmbitos municipal, estadual e federal, docentes, 
técnicos e demais trabalhadores da educação 
com o propósito de defender os serviços 
públicos,  seus trabalhadores e o direito do 
povo. Juntos, vamos construir a maior greve da 
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educação deste país para garantir o futuro de 
nossas crianças e jovens. Rever a historia para 
redesenhar o futuro! Do passado, queremos a 
memória da nossa história de lutas e conquistas, 
para ter força e coragem de escrever nosso 
futuro.
Neste sentido, é imperiosa nossa organização 
e participação em todos os momento e lugares. 
Será necessário muito debate público, muita 
mobilização e luta! Vamos construir a greve geral 
da educação!
 
EM DEFESA DA EDUCAÇÃO PÚBLICA 
GRATUITA E DE QUALIDADE SOCIALMENTE 
REFERENCIADA EM TODOS OS NÍVEIS!
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ADUFPel completou 40 anos 
de conquistas e lutas em 2019

O ano de 2019 foi importante na história 
da ADUFPel-SSind. No dia 18 de junho, 
a Seção Sindical completou 40 anos. 

Quatro décadas de conquistas e luta 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. 
Para celebrar a data, foi lançada uma campanha 
no final de abril, composta por documentário, 
exposição, site e logo comemorativos, que 
rememoraram momentos marcantes da 
história da entidade. A campanha foi preparada 
durante o primeiro semestre por uma equipe 
multidisciplinar de estudantes e professores 
da UFPel, além de integrantes da diretoria da 
ADUFPel à época. 

O documentário estreou no dia 14 de junho, 
durante a confraternização dos 40 anos. 
Já a exposição e o restante dos materiais, 
apresentadas aos docentes também na festa, 
foram lançadas oficialmente no dia da posse da 
nova diretoria da entidade, em 18 de junho. 
A 21ª diretoria da ADUFPel foi eleita com 92,21% 
dos votos válidos. A chapa única “Unidade e 
Luta”, que elegeu para presidência a professora 
Celeste dos Santos Pereira estará à frente da 
Seção Sindical até 2021. A votação ocorreu 
em 23 de maio. A exposição integrou, também, 
uma campanha de sindicalização da entidade 
e durante todo o segundo semestre de 2019 
percorreu diversas unidades e campi da UFPel, 
bem como o IFSul-CaVG e a própria ADUFPel. Os 
três últimos locais a recebê-la foram a Faculdade 
de Agronomia, o Anglo e o CCHS, com a presença 

de membros da diretoria para conversar com os 
docentes sobre os 40 anos da entidade e sobre 
assuntos importantes para a categoria. 
“Venho de uma família de poucos recursos 
onde a vida não era fácil, e, desde pequena, 
aprendi que compartilhando as tarefas da casa 
e as escolares, a alimentação e os prazeres, 
o resultado nos fazia mais fortes. Me sinto 
imensamente honrada de estar à frente desta 
ssind que carrega consigo uma trajetória 
marcada por lutas, por vezes conquistas, por 
outras resistência, mas sempre buscando 
melhorar a vida das professoras e professores 
que compõem a categoria que representamos. 
Não tenho dúvida que o caminho é esse e que, 
no coletivo, seremos capazes de avançar!, 
declara em entrevista a presidente da ADUFPel-
SSind, Celeste Pereira. 

A carga horária docente foi pautada 
novamente em 2019. Novas alterações 
sobre a questão, que já havia sido 

discutida em 2017 e 2018, foram novamente 
propostas pela reitoria da UFPel. Desde então, a 
ADUFPel-SSind tem se mobilizado.
Em abril, a administração da Universidade 
encaminhou, aos diretores das unidades 
acadêmicas, dois memorandos, por meio dos 
quais cobrava o cumprimento de uma carga 
horária mínima de 9,6 horas-aula, não mais 8h. A 
interpretação da reitoria da UFPel, na época era 
de que as horas-aula deveriam ser convertidas 
em hora-relógio. Essa adequação faria com que 
docentes ministrassem um mínimo de 9,6 horas-
aula. 
No entanto, a Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação (LDB), institui, no artigo 57, que 
docentes da educação superior devem ministrar 
o “mínimo de oito horas semanais de aulas”. 
Para a ADUFPel-SSind, caso fosse instituída a 
interpretação de que as 8 horas correspondem 
à horas-relógio, impactaria na sobrecarga de 
trabalho para os docentes. 
A questão foi levada à Assembleia Geral da 
categoria e, a partir disso, formou-se uma 

comissão, em 24 de maio, responsável por 
tratar das implicações da hora-aula e hora-
relógio no trabalho docente, calendário 
acadêmico, integralização dos projetos políticos 
pedagógicos, entre outros temas. A comissão 
ficou responsável pela realização de atividades 
para ampliar a discussão sobre o assunto, e por 
redigir uma proposta alternativa à da Reitoria. 
Diversas discussões ocorrem na Universidade 
até a formulação de um texto final. 
No dia 28, o assunto entrou em pauta no 
Conselho Universitário (Consun), e, em busca de 
um compromisso formal de que nada a respeito 
de carga horária fosse discutido ou votado nos 
conselhos antes de uma solicitação para o início 
de um processo de debate, a comissão e a 
diretoria da ADUFPel solicitaram uma audiência 
com a reitoria. No encontro, a reitoria da UFPel 
reconheceu o trabalho da comissão, porém 
salientou que uma nova regulamentação precisa 
ser realizada. 
Em 30 de setembro, em nova reunião com a 
Reitoria, foi apresentada a proposta de alteração 
da minuta de carga horária docente elaborada 
pela comissão. A partir disso, a ADUFPel solicitou 
que a administração da universidade enviasse 

Carga horária docente volta 
a ser debatida em 2019

a proposta de nova redação ao Consun, para 
dar encaminhamento à questão de forma que 
contemple a necessidade dos professores 
e respeite a legislação. O reitor Pedro Hallal 
comprometeu-se, então, em pautar o assunto 
no Consun e propôs que, a partir de todos os 
documentos decorrentes da discussão, fosse 
produzida uma redação única. 
A proposta da comissão, encaminhada aos 
chefes de departamento e coordenadores de 
colegiados, não recebeu nenhuma objeção. 
O estudo, sustentado teoricamente, leva em 
conta tanto a legislação quanto a larga produção 
científica docente. O documento já está com o 
Conselho e aguarda apreciação. 
Na avaliação do diretor da ADUFPel-SSind, Avelino 
da Rosa Oliveira, este tema da carga horária 
docente gerou um debate bastante interessante 
no interior da Universidade, que culminou, até 
o momento em uma importante vitória para a 
Seção Sindical. “Foi um processo extremamente 
importante, em que a base docente se ocupou 
de um problema bastante próximo e deu uma 
solução a ele. No nosso entendimento foi uma 
importante vitória de mobilização dos docentes 
e esperamos que ela se concretize”, apontou. 

Retrospectiva
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Educação pública resiste! 

A educação pública foi alvo de sucessivos 
e graves ataques durante 2019, o que fez 
com que centenas de milhares de pessoas 

fossem às ruas e lutassem para não só reverter 
a situação, mas, também, para garantir que 
novos retrocessos não ocorram. 
A educação pública vem sofrendo, há anos, 
duros ataques. Medidas neoliberais aprofundam 
o seu desmonte e produzem consequências 
irreversíveis a longo prazo. Em 2019, esses 
ataques intensificaram-se. O governo de Jair 
Bolsonaro, desde que assumiu o cargo, tem 
desqualificado a educação e imposto medidas 
que contribuem ainda mais para a precarização 
do ensino público, gratuito e de qualidade. 
O governo federal realizou dois grandes cortes 
na pasta em menos de um ano. Foram mais de 
R$6 bilhões suprimidos das Instituições Federais 
de Ensino Superior (IFES). Os sucessivos 
cortes orçamentários colocaram as instituições 
federais de ensino em uma situação crítica e 
muitas correram risco de fechar as portas até 
o final do ano. Por conta disso, servidores/as e 
estudantes enfrentaram e tem enfrentado uma 
intensa precarização das condições de trabalho 
e ensino, trabalhadores/as terceirizados/as 
foram demitidos, houve uma redução significativa 
de bolsas de pesquisa e extensão e faltaram 
recursos até mesmo para manutenção diária das 
universidades, institutos e CEFETs. 

Future-se
Somando-se a isso, o governo apresentou 
o programa “Future-se” em julho. O projeto, 
que pretende retirar o caráter público das 
universidades e dos institutos, entregando-as 
à iniciativa privada, também ataca a autonomia 
dessas instituições. Ele prevê que Organizações 
Sociais, de caráter privado e externas às 

universidades e institutos federais, assumam 
diversas atividades nessas instituições, 
intervindo na gestão e na autonomia didático-
científica.
Diante da gravidade, até agora, os Conselhos 
Superiores de 31 Instituições Federais de Ensino 
Superior já rejeitaram o Future-se. Instâncias 
máxima de deliberação das instituições, eles 
pontuam, entre os motivos da não adesão, 
a destruição da autonomia universitária, a 
desobrigação do financiamento público para 
a educação e o ataque a princípios como a 
indissociabilidade entre ensino, pesquisa e 
extensão.
Na UFPel, o Conselho Universitário (Consun) 
aprovou, na manhã do dia 19 de setembro a 
rejeição ao programa. A deliberação representou 
a vitória da mobilização da comunidade 
universitária. Nos meses que antecederam a 
decisão, foram realizados debates e assembleias 
nas unidades acadêmicas para o fortalecimento 
de ações contra o programa. 
O Future-se foi incluído na pauta desta reunião 
do Conselho por solicitação das três categorias 
(docentes, técnico-administrativos e discentes), 
que já posicionaram-se contrárias ao projeto 
do governo e indicaram, de forma unânime, a 
necessidade de um posicionamento imediato do 
órgão.

Novos Caminhos 
Também, foi anunciado pelo Ministério da 
Educação (MEC), no dia 8 de outubro, o Novos 
Caminhos - programa para a educação profissional 
e tecnológica. O projeto possui semelhanças 
com o Future-se, já que pretende ampliar a 
privatização da educação pública e vincular a 
produção de conhecimento aos interesses do 
mercado.

Com o Novos Caminhos, o governo quer facilitar 
as parcerias público-privadas entre a rede 
federal de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico 
(EBTT), as unidades federativas, o Sistema S e 
as instituições privadas de ensino. A ideia do 
governo é abrir 1,5 milhão de vagas na educação 
profissional e tecnológica até 2023. 
O programa também prevê o reconhecimento 11 
mil diplomas de estudantes que concluíram seus 
cursos técnicos em instituições privadas que 
não têm a chancela do MEC. O Novos Caminhos 
também incentivará a formação via Ensino à 
Distância (EAD) e buscará “novas formas de 
financiamento, receitas e fontes” para a rede 
pública.

Presença de policiais nas universidades
A Advocacia-Geral da União (AGU) também 
solicitou, em 2019, ao Supremo Tribunal Federal 
(STF), autorização para permitir a presença de 
policiais nas universidades. A iniciativa teve 
como o objetivo coibir suposto “viés ideológico” 
de alunos e professores em espaços públicos. A 
medida integrou o pacote de ataques do governo 
à educação, censurando e impedindo a liberdade 
de expressão. 

Bolsas da Capes são bloqueadas
Dando continuidade aos ataques à educação, o 
governo Bolsonaro bloqueou bolsas de mestrado 
e doutorado oferecidas pela Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 
(Capes). Até setembro desde ano, ocorreram 
diversos cortes, que prejudicaram milhares de 
estudantes brasileiros. Os últimos, que atingiram 
mais de 5.600 mil bolsas, somaram-se aos 
já efetivados no primeiro semestre de 2019, 
quando 6.198 bolsas foram bloqueadas.
O presidente da Capes, Anderson Ribeiro Correia, 
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no dia 31 de outubro, afirmou que o pagamento 
dos bolsistas da agência está garantido este 
ano. No entanto, em 2020, os ataques ao 
financiamento da pós-graduação tendem a 
se aprofundar, já que o orçamento do órgão, 
conforme a Lei de Diretrizes Orçamentárias 
proposta pelo governo Bolsonaro, deve cair 
quase pela metade. A Capes é mais uma das 
instituições atingidas pela gestão Bolsonaro. 

MEC prioriza universidades privadas
A universidades privadas foram as únicas 
priorizadas no governo de Bolsonaro. O Ministério 
da Educação (MEC) acelerou o credenciamento 
de novas universidades privadas em 2019, 
favorecendo o crescimento do ensino 
privado. Foram enviados 120 processos de 
credenciamento de novas Instituições de Ensino 
Superior (IES) ao conselho. O número é 70% 
maior em comparação ao mesmo período de 
janeiro a abril de 2018 e 2017.

Intervenção na escolha de reitores
O presidente desrespeitou o processo de 
consulta eleitoral das Instituições Federais 
de Ensino Superior (IFES e já nomeou sete 
reitores ilegítimos, que incluem tanto candidatos 
perdedores como também pessoas que sequer 
haviam participado do pleito. A decisão do 
governo fere a autonomia universitária e vai de 
encontro à tradição democrática de escolha das 
administrações das IFES.
As instituições que sofreram, até então, 
intervenção no processo de escolha de reitor 
são: Universidade Federal da Grande Dourados 
(UFGD), Universidade do Triângulo Mineiro (UFTM), 
Universidade Federal do Ceará (UFC), Centro 
Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow 
da Fonseca (Cefet-RJ), Universidade Federal 
dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM), 
Universidade Federal do Recôncavo Baiano 
(UFRB) e Universidade Federal da Fronteira Sul 
(UFFS).

Greves da educação 
O anúncio, em 30 de abril, do corte de 30% 
no orçamento das IFES fez com que surgisse 
um “tsunami da educação” por todo o país. Em 
articulação, diversos segmentos uniram-se com 
o mesmo objetivo: lutar pela reversão do bloqueio 
de verbas. No mês de maio, dois dias de lutas 
ocorreram em todo o país e levaram centenas de 
milhares de pessoas às ruas.
O dia 15 de maio ficou marcado pela primeira 
greve nacional contra as políticas de desmonte 
da educação do governo Bolsonaro. A Greve 
Nacional da Educação, em Pelotas, mobilizou 
cerca de 10 mil pessoas e teve a adesão não 
apenas de servidores públicos e estudantes da 
UFPel e do IFSul. Escolas municipais e estaduais 
e até mesmo a Universidade Católica de Pelotas 
paralisaram suas atividades contra o bloqueio 
de recursos. Apoiadores da causa também 
se integraram ao ato que ocorreu no largo do 
Mercado Central. 
O local ficou pequeno diante do número 
expressivo de pessoas. Uma das dezenas 
de faixas e cartazes produzidos para o ato 
apontava que: “Quem faz balbúrdia é o governo. 
Universidade pública faz Ciência”, em referência 
à afirmação do ministro da Educação, Abraham 
Weintraub, quando anunciou a redução de 30% 

nos repasses às Instituições Federais de Ensino. 
Em 30 de maio, mesmo com chuva, milhares 
de pessoas foram novamente às ruas. A data, 
convocada pelos estudantes, ficou marcada 
como o segundo Dia Nacional de Lutas em 
Defesa da Educação Pública e teve a adesão 
de docentes e técnico-administrativos, além de 
apoiadores da causa. Docentes da UFPel e do 
IFSul-CaVG aderiram à mobilização e
paralisaram as atividades. 
Ambos os atos serviram de preparação para 
a Greve Geral do dia 14 de junho, que buscou, 
também, barrar a Reforma da Previdência. 
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. 
Em Pelotas (RS), um grande ato público ocorreu 
no turno da tarde, percorrendo ruas centrais da 
cidade. Categorias, que estavam paralisadas na 
data, aderiram à mobilização, incluindo docentes 
e servidores técnico-administrativos da UFPel e 
IFSul, servidores municipários, entre outras. 
A mobilização foi intensificando-se ao longo do 
ano. No dias 2 e 3 de outubro, ocorreu a Greve 
Nacional da Educação de 48h. As datas foram 
definidas em reunião do Setor (IFES) do ANDES-
SN e aprovadas pela categoria docente da 
Universidade e do IFSul-CaVG em Assembleia 
Geral (AG) da ADUFPel-SSind. A paralisação 
aconteceu devido ao conjunto de medidas 
impostas pelo governo federal que atacam 
a educação pública, em especial os cortes 
orçamentários, a intervenção do Ministério da 
Educação na escolha de reitores e a imposição 
do programa Future-se. 

Servidores estaduais sob ataque do governo 
Leite
O ano de 2019 foi de duras ofensivas aos 
servidores públicos estaduais do Rio Grande do 
Sul. Durante o ano, os trabalhadores paralisaram 
por diversas vezes e realizaram greves para 
pressionar o governo a pagar integralmente e em 
dia seus salários. No dia 26 de novembro, sete 
categorias entraram em greve para lutar também 
contra o Pacote de Reformas do governador 
Eduardo Leite (PSDB). 
Os trabalhadores somaram-se aos professores e 
funcionários de escola gaúchos, que já estavam 
em greve desde o dia 18 de novembro. Muitos 
servidores estaduais, inclusive os professores, 
estão há cinco anos sem reajuste e há quatro 
anos recebendo os salários de maneira 
parcelada. 
O ANDES-SN divulgou nota de apoio à greve dos 
professores estaduais gaúchos, por meio da 
Circular 509/19. O Sindicato Nacional ressalta 
que “os professores e professoras do RS estão 
mostrando que a luta é o caminho para reverter 
os graves ataques que o capital, e seus diversos 
agentes, implementam nas diversas esferas 
de governo. Dessa forma, prestamos nossa 
solidariedade e nosso apoio à sua luta em 
defesa dos serviços públicos e da educação”. 
A ADUFPel-SSind também tem apoiado a luta 
dos trabalhadores. No dia 3 de novembro, os 
docentes, por decisão de Assembleia Geral, 

paralisaram as atividades para integrarem-se ao 
ato estadual realizado em Pelotas e produziram 
uma moção contra a violência sofrida durante os 
protestos em Porto Alegre. 

Pacote de Leite afeta carreira e previdência 
dos servidores 
Eduardo Leite  também anunciou no final de 
2019 uma série de propostas que afetam o 
plano de carreira e a previdência dos professores 
estaduais. Ele apresentou conjunto de projetos, 
entre eles a extinção de benefícios por tempo 
de serviço, o fim de incorporações de funções 
gratificadas à aposentadoria, o aumento das 
alíquotas para previdência e um novo plano de 
carreira para o Magistério.
As medidas anunciadas por Leite desvalorizam 
o trabalho dos professores estaduais, que 
atualmente trabalham 20h e recebem entre 
R$630 e R$1890, variando de acordo com 
o nível. Segundo a proposta, os menores 
vencimentos desse regime passariam para 
R$1278, aumentando até R$1943. Para os 
servidores que trabalham 40h, o atual valor de 
acordo com o nível da carreira varia de R$ 1260 
à R$3780, enquanto a proposta prevê que seja 
de R$2557 à R$3887 respectivamente.  
Quem recebe abaixo do piso do Piso Nacional do 
Magistério (R$2557) fixado neste ano, ganha uma 
quantia adicional de completivo para alcançar 
este valor. Porém, o governo também anunciou 
que os atuais benefícios serão substituídos por 
novos, com valores de R$630,10, e não incluídos 
na aposentadoria. Ainda há mudanças para 
aposentados, que passarão a ter descontos 
sobre valores maiores à R$998, a alíquota pode 
ser de 18%.

A luta continua
Enquanto houver ataques à educação, a luta não 
irá cessar. Os trabalhadores e as trabalhadoras 
da educação têm fortalecido a mobilização nos 
últimos meses. Novas paralisações e atos estão 
sendo preparados para 2020. Por conta disso, 
docentes da UFPel e do IFSul-CaVG aprovaram, por 
unanimidade, o indicativo pelo estado de greve a 
partir do início do próximo ano, na perspectiva 
de que o próximo semestre não inicie. 
A decisão ocorreu em Assembleia Geral (AG) 
da categoria, realizada no dia 27 de novembro, 
no auditório do Campus II da Universidade. A 
deliberação tem como objetivo o fortalecimento 
da mobilização contra os ataques por parte do 
governo federal à educação e aos serviços 
públicos. 
A posição da categoria foi encaminhada ao 
Setor das Instituições Federais, Estaduais e 
Municipais de Ensino (IFES, IEES e IMES), que 
indicou que as Seções Sindicais realizassem 
rodadas de Assembleias para pautar o estado 
de greve. 
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Crise, golpes e rebeliões: o turbulento 
ano da América Latina

A América Latina terminou o ano de 2019 
em chamas. Cansados de ataques aos 
direitos sociais, de serviços públicos com 

poucos investimentos e da situação crescente de 
pobreza, povos de norte a sul do subcontinente 
foram às ruas para tentar colocar fim aos seus 
problemas por meio da mobilização e de greves.
Confira um breve resumo do que aconteceu em 
alguns vizinhos do Brasil durante o ano de 2019.

Chile
As manifestações chilenas começaram com 
o aumento de 30 pesos no preço do metrô 
de Santiago, capital do país, e rapidamente 
se espalharam para outras cidades. O 
descontentamento chileno contra décadas de 
políticas neoliberais aflorou. No país, laboratório 
mundial das privatizações, tudo é privado e caro. 
Educação, saúde, previdência... E a Constituição 
em vigor é a mesma que foi promulgada pelo 
ditador Augusto Pinochet.
O governo de Sebastián Piñera, um dos homens 
mais ricos do país, reagiu com enorme repressão, 
mandando o exército para as ruas. Organismos 
internacionais apontam que, em pouco mais de 
um mês de protestos, houve mais de uma centena 
de mortos. Também foram relatadas dezenas 
de sequestros, estupros e muitas torturas. 

Centenas de chilenos perderam a visão por 
conta da repressão durante as manifestações, 
que ainda estão longe de acabar.

Equador
O catalisador das manifestações no Equador 
foi o aumento do preço dos combustíveis em 
123% a partir de um decreto de Lenin Moreno 
que retirava subsídios ao diesel. Milhões de 
pessoas, baixo liderança da Confederação das 
Nacionalidades Indígenas do Equador (CONAIE), 
mantiveram protestos por semanas, com greves, 
piquetes e atos públicos, até derrotar a política 
do governo equatoriano, que revogou o decreto 
depois de dias de atos. 
O decreto 883 era uma das contrapartidas 
exigidas pelo Fundo Monetário Internacional (FMI) 
em troca de uma ‘ajuda’ de 4,2 bilhões de dólares 
em três anos. Também compunham o pacote 
do FMI para o Equador uma série de ajustes 
na legislação trabalhista, como: uma redução 
salarial de 20% para os contratos temporários no 
serviço público; a redução pela metade dos dias 
de férias dos servidores públicos; e um imposto 
sobre o salário de um dia mensal de trabalho. Na 
contramão do ajuste, o pacote previa isenção 
fiscal de 350 milhões de dólares em impostos 
para algumas empresas privadas.

Colômbia
A Colômbia entrou no mapa das mobilizações 
latino-americanas no final de novembro. Uma 
Greve Geral foi convocada por entidades 
sindicais, estudantis e indígenas e teve adesão 
histórica. Grandes atos foram realizados em 
cidades como Bogotá, Cali, Medellín e Barranquilla 
contra as políticas de ajuste do governo de Ivan 
Duque, que respondeu com repressão policial e 
toque de recolher. Já há uma série de estudantes 
feridos e alguns mortos por conta da repressão.
Os colombianos lutam contra a possibilidade 
de uma Reforma da Previdência e também 
reivindicam maiores investimentos na educação 
pública. Os baixos orçamentos das universidades 
colombianas já haviam sido motivação de 
protestos em anos anteriores.

Haiti
No país caribenho, grandes protestos tomaram 
as ruas da ilha a partir do mês de fevereiro. 
Os haitianos lutam pela queda do presidente 
Jovenel Moïse por conta de seus ataques aos 
direitos sociais e pela alta inflação acumulada 
durante seu governo. Já houve 79 mortos nas 
manifestações, de acordo com a Rede Nacional 
de Defesa dos Direitos Humanos do Haiti, e o 
impasse parece não ter data para acabar. 

Já a Bolívia vive um Golpe de Estado. Pressionado 
por militares e setores conservadores, o 
presidente Evo Morales renunciou ao cargo no 
início de novembro e se exilou no México. Quem 
assumiu o poder foi a senadora Jeanine Añez, 
conhecida por declarações racistas contra os 
povos indígenas do país.
Muitos bolivianos que não concordam com o Golpe 
de Estado estão se mobilizando, em especial na 

Golpe de Estado na Bolívia

região de El Alto, onde há maior concentração 
de povos indígenas. O governo interino tem 
respondido com repressão e chegou a aprovar 
um excludente de ilicitude que garante que os 
militares que assassinarem manifestantes não 
serão condenados por seus crimes.
Nas próximas semanas, os rumos da Bolívia 
estarão em jogo. É possível que novas eleições 
sejam chamadas. 
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Um ano de ataques: a desvalorização 
da cultura no governo Bolsonaro

Ainda durante o período de eleições, Jair 
Bolsonaro declarou seu desafeto com a 
cultura do país, afirmando que, se eleito, 

acabaria com o Ministério da Cultura. “Nós 
vamos extinguir o Ministério da Cultura e teremos 
apenas uma secretaria para tratar do assunto. 
Hoje em dia, o Ministério da Cultura é apenas 
centro de negociações da Lei Rouanet”, disse.
Declaração dada, promessa cumprida. Assim 
que eleito, o presidente anunciou a extinção do 
Ministério da Cultura, transformando-o em uma 
secretaria ligada ao Ministério da Cidadania, 
comandado por Osmar Terra, ex-ministro de 
Desenvolvimento Social de Michel Temer. E, no 
início de novembro, transferiu a pasta para o 
Ministério do Turismo, o que causou ainda mais 
estranheza.
O presidente continuou a série de ataques, 

com críticas a filmes brasileiros como Bruna 
Surfistinha como tentativa de justificar os cortes 
orçamentários e as mudanças no ministério.
A Agência Nacional de Cinema (Ancine) também 
não escapou da perseguição do presidente. 
Bolsonaro chegou a cogitar a extinção da 
agência, colocando em risco a realização de 
projetos audiovisuais e a produção brasileira de 
filmes. A ideia não foi posta em prática, mas foi 
apresentado um projeto de lei ao Congresso que 
prevê, a partir de 2020, o corte de quase 43% 
do Fundo Setorial Audiovisual (FSA), destinado 
ao desenvolvimento articulado de toda a cadeia 
produtiva da atividade audiovisual no Brasil.
Para obter maior controle sobre o conteúdo 
apoiado pela Ancine, o presidente já anunciou 
que, em 2020, a sede da agência será mudada 
para Brasília. Bolsonaro diz que a mudança de 

cidade não é uma forma de censura, mas que, 
mesmo assim, não haverá verba destinada para 
filmes com determinados temas. 
Além de transferir o órgão para Brasília, foi 
assinado o decreto que transferiu o Conselho 
Superior do Cinema, responsável pela formulação 
da política nacional de audiovisual, do Ministério 
da Cidadania para a Casa Civil. Ou seja, para 
debaixo das asas do presidente e do ministro 
Onyx Lorenzoni. 
Quem sai perdendo com todos esses ataques 
é o povo brasileiro. Perdendo o acesso à cultura, 
também estará perdendo acesso à educação 
e qualidade de vida. E o Brasil ainda perderá 
dinheiro com isso, já que, segundo um estudo 
realizado pelo extinto Ministério da Cultura, a 
cultura representa cerca de 4% do PIB do país.

Meio ambiente correndo riscos

Desde janeiro, o desmatamento vem 
crescendo em números alarmantes, 
quando comparados ao ano anterior. No 

mês de junho, por exemplo, o desmatamento 
da Amazônia cresceu 60%, comparado ao 
mesmo período de 2018. Em julho, houve um 
aumento de 278% em queimadas, afetando um 
total de 2.254,9 km². Um ano atrás haviam sido 
queimados “apenas” 596,6km².
E, ao contrário do que deveria ser feito, o governo 
Bolsonaro desestabilizou a política ambiental 
no Brasil. Logo que o Instituto Nacional de 
Pesquisas Espaciais (Inpe) divulgou os dados a 
respeito do aumento das queimadas, Bolsonaro 
afirmou que as informações prejudicam o país 
em negociações com o exterior, demonstrando 
seu pouco interesse de fato com a situação 

ambiental.
Além do estímulo ao desmatamento e da 
omissão no combate aos incêndios, neste ano 
o Governo liberou 382 registros de agrotóxicos, 
sendo o número mais alto registrado desde 
2005. Para ambientalistas, a aceleração do ritmo 
de aprovações dos agrotóxicos é uma forma do 
governo colocar em prática trechos do Projeto de 
Lei 6.299/02. O PL, conhecido como "pacote do 
veneno", ainda está em discussão na Câmara 
dos Deputados.

Algumas outras medidas tomadas
- Extinção do Comitê Orientador do Fundo da 
Amazônia, gerando uma crise diplomática com 
Alemanha e Noruega, que suspenderam novos 
auxílios após terem doado R$3,6 bilhões

- Extinção da Secretaria de Mudanças do Clima 
e Florestas
- Transferência do Serviço Florestal Brasileiro do 
Ministério do Meio Ambiente para o da Agricultura

Governo Eduardo Leite segue mesma linha
No Rio Grande do Sul, as políticas de meio 
ambiente seguem a mesma linha de desmonte. 
Neste ano, o governador Eduardo Leite 
encaminhou à Assembleia Legislativa, em 
regime de urgência, o PL 431/2019. O projeto 
altera quase 500 regras da legislação ambiental 
do estado. A decisão foi tomada sem um debate 
amplo com a população e sem consultar a equipe 
técnica da Fundação Estadual do Meio Ambiente 
(FEPAM), o Conselho Estadual do Meio Ambiente 
(CONSEMA), as universidades ou os municípios.



Contracapa

Nem bem começou o ano de 2019, a 
Reforma da Previdência voltou à pauta 
da sociedade e do Congresso Nacional. 

Recém-empossado, o presidente Jair Bolsonaro 
havia prometido durante a campanha que 
atacar o direito à aposentadoria de milhões de 
brasileiros seria prioridade de seu governo. A 
promessa era uma das muitas sinalizações que o 
capitão reformado fez à burguesia e ao sistema 
financeiro para mostrar que sua candidatura 
poderia ser palatável aos interesses dos ricos e 
poderosos.
Entre a base do governo havia, no entanto, 
dúvidas sobre como proceder com esses 
ataques à aposentadoria. Figuras importantes, 
como o Ministro Chefe da Casa Civil, Onyx 
Lorenzoni, defendiam que seria melhor retomar 
a Reforma da Previdência do governo de Michel 
Temer, parada há alguns meses no legislativo. 
Outros, como o Ministro da Economia, Paulo 
Guedes, propunham começar a tramitação do 
zero com um novo projeto. E foi o que ocorreu.
No mês de fevereiro, o governo protocolou no 
Congresso Nacional a Proposta de Emenda à 
Constituição (PEC) 06/2019. Além de aumentar 
os ataques que Temer não tinha conseguido 
aprovar, como maior tempo de contribuição para 
menores aposentadorias, o projeto de Bolsonaro 
trazia novidades nefastas.

2019: ano de mais um golpe na 
aposentadoria dos brasileiros
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A PEC 06 propunha a adoção de um sistema 
de capitalização individual como modelo de 
previdência, tal qual o que ocorre no Chile. Ou 
seja, Bolsonaro e Guedes queriam acabar com 
o sistema público, universal e por repartição, no 
qual todos contribuem (trabalhadores, patrões e 
Estado) para a aposentadoria de todos. Em troca, 
propunham que cada trabalhador contribuísse 
para sua aposentadoria por contra própria.
O exemplo chileno, no entanto, perdeu força, em 
especial depois do início dos protestos no país 
latino-americano. O modelo de capitalização 
individual contribuiu para que muitos idosos 
chilenos vivam na miséria e para, inclusive, 
aumentar os números de suicídio na terceira 
idade. No país andino, há anos, os trabalhadores 
e aposentados se mobilizam para acabar com o 
sistema de capitalização individual e retornar ao 
sistema público, universal e por repartição.
Outro artifício proposto na PEC foi 
desconstitucionalizar os assuntos relacionados 
à Previdência. Ou seja, que bastasse aprovar lei 
ordinária, e não mais PECs, para mudar regras 
sobre o tema. O projeto de capitalização individual 
foi retirado do texto aprovado pelo Congresso no 
final do ano, mas a desconstitucionalização não. 
Com isso, o caminho ficou aberto para, em algum 
tempo, novamente surgir a proposta de privatizar 
de vez a previdência.

ANDES-SN pautou Greve Geral para derrotar 
a Reforma
Durante o 38º Congresso do ANDES-SN, realizado 
no início do ano em Belém (PA), a luta contra a 
Reforma foi amplamente debatida. Deliberou-se 
que o Sindicato Nacional buscaria, junto a outras 
entidades sindicais, construir uma Greve Geral 
para derrotar os ataques à aposentadoria.
Ao longo de 2019 o ANDES-SN atuou no sentido 
de ampliar as mobilizações a unidade em torno 
da luta de defesa da previdência pública. A luta 
culminou, em 14 de junho, em um dia de Greve 
Geral. Houve paralisações e manifestações em 
todo o país. Em todo o território nacional, cerca 
de 300 cidades registraram protestos. De acordo 
com boletim divulgado pelas centrais, das 27 
capitais, 19 tiveram o sistema de transporte 
paralisado.
Em Pelotas, 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 técnico-administrativos 
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 apoiava 
pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão 
da UFPel.


