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Centenas de mulheres 
saíram às ruas de 
Pelotas nos dias 7 e 8 
de março para protestar 
contra o machismo, a 
retirada de direitos e a 
desigualdade de gênero.
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MuralEditorial

EXPEDIENTE

O Fundo Monetário Internacional (FMI), através de seu 
relatório de outubro de 2019 (Word Economic Outlook) 
insiste em chamar de “crescimento sustentado” sua 

política de concentração de renda e de degradação das 
condições de vida de grande parte da população. Aponta 
como medidas necessárias à proteção das taxas de lucro uma 
maior taxação fiscal sobre os pobres, menos recursos para as 
políticas públicas, desoneração fiscal das empresas privadas, 
mais subsídios estatais aos negócios privados e investimentos 
em infraestrutura, o que significa um quadro recessivo global 
de desproteção social do trabalho (para ativos, aposentados e 
em formação), pauperização generalizada, e a ampliação das 
populações que vivem em condições de vida miseráveis.
Bolsonaro atua como agente da reprimarização da economia e 
da recolonização do país, o que ampara sua guerra declarada ao 
meio ambiente, à preservação das áreas indígenas, ao controle 
dos agrotóxicos e às lutas LGBTI. A educação básica padece 
com a perda de recursos financeiros, precarização do ensino 
e do trabalho e com a aplicação da lógica da gestão privada. 
O processo na educação superior é o mesmo, buscando o 
redirecionamento de sua função para o incremento à lucratividade 
das empresas, por meio de um conhecimento-mercadoria. 
Desse modo, a universidade tem sido alvo do avanço da 
contrarreforma  administrativa na busca de excelência, inovação, 
internacionalização, baseadas no produtivismo acadêmico.
De outro lado, a “pauta moral”, defendida por setores ligados 
a igrejas e defensores de projetos como escola sem partido, 
buscam ampliar o controle sobre as escolas e o trabalho docente, 
avalizado pelo Estado, restringindo o pensamento crítico das 
novas gerações. A militarização da educação básica, a apologia 
aos valores da “família tradicional” e a negação da ciência 
combinam-se ao argumento central do empreendedorismo e 
empregabilidade que atravessam a contrarreforma desde a 
educação básica ao ensino superior.
Na educação superior, os sucessivos bloqueios, cortes e 
contigenciamentos e a apresentação do projeto Future-se (2019), 
aceleram a contrarreforma iniciada por FHC e introduzem a política 
de Fundos nas IFES, intensificando o processo de privatização, 
mercantilização e financeirização das IFES. Na sequência, vem 
a reforma administrativa e a reforma tributária, o que demanda 
novos enfrentamentos.
Estes ataques ideológicos visam impregnar a comunidade contra 
os servidores e serviços públicos que são, na essência, seus 
maiores consumidores no campo da educação, saúde, segurança 
e seguridade social. Nem o coronavírus tem essa virulência!
Nossa prioridade precisa ser a construção de um movimento 
classista, firmado na perspectiva de superação das relações 
econômicas e valores de sociabilidade impostos pela lógica da 
exploração capitalista, nessa quadra histórica. É necessário que 
seja uma luta de fôlego que alcance ampla base social, através 
da mobilização dos setores que estão sendo mais atacados: 
trabalhadores, especialmente do serviço público, espoliados do 
campo e da cidade, discriminados e oprimidos. Não podemos 
estar de fora dessa luta! Dar um basta popular a isso tudo passa 
pela greve!

E o coronavírus?
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“21 dias de ativismo contra o racismo” busca 
ampliar a luta por uma Pelotas antirracista 

Entre os dias 5 e 28 de março, acontecem, em 
Pelotas, atividades para o fortalecimento da 
luta contra o racismo. As ações integram a 

campanha “21 dias de ativismo contra o racismo”, 
que propõe, em todo o país, a realização de uma 
série de eventos, organizados de forma coletiva, 
pela passagem do 21 de março - data histórica 
para o movimento negro. 
Está prevista uma jornada de atividades 
idealizadas pelo Movimento Negro e organizadas 
por coletivos, associações e sindicatos, entre 
eles a ADUFPel-SSind. As ações estão  integradas 
ao Dia Internacional de Lutas das Mulheres (8 de 
março), aos dois anos da execução de Marielle 
Franco (14 de março) e à Greve Nacional da 
Educação Pública (18 de março). 

Primeiro dia 
A atividade que deu início à programação foi 

o debate “Luta Política de Mulheres Negras - 
Trajetórias e Perspectivas”. A roda de conversa  
aconteceu no dia 5, no pátio central do Mercado 
Público. 
O objetivo, conforme aponta a diretora da ADUFPel 
e uma das organizadoras do evento, Miriam 
Alves, é ocupar todos os espaços da sociedade 
para o debate, a reflexão e o enfrentamento. 
“Mais uma vez estamos aqui para demarcar este 
lugar de luta e para poder dizer para a sociedade 
que precisamos, e devemos, vencer diante do 
cenário que está colocado para nós a partir 
deste governo”, ressalta. 
Segundo a diretora, a ideia é trazer à discussão 
a forma como o capitalismo e o imperialismo 
afetam as nossas vidas, olhando para as 
dimensões e a intersecção de racismo, sexismo 
e classismo. Para abordar esse assunto, foram 
convidadas quatro mulheres: Ieda Leal de Souza 

(Movimento Negro Unificado - MNU), Ernestina dos 
Santos (Sindicato das Trabalhadoras Domésticas 
de Pelotas), Lins Roballo (ONG Girassol) e 
Franciele Rodrigues (Coletivos Juntos! e Juntas!).

História da data
O dia 21 de março ficou marcado como o Dia 
internacional Contra a Discriminação Racial a 
partir de 1960, quando na África do Sul, durante o 
regime do Apartheid, milhares de manifestantes 
em caminhada pacífica foram atacados pela 
polícia. O massacre resultou em 69 mortos 
e mais de 180 feridos. O mesmo ocorreu em 
Langa, na periferia da Cidade do Cabo, onde 
houve mais 3 mortos e 26 feridos. 

Pelotas e o colonialismo racista
A população negra, historicamente oprimida 
pelo racismo, em um momento de intensificação 
dos ataques à democracia e aos direitos da 
população, é a que mais sofre os impactos das 
medidas impostas pelo governo. Em Pelotas, 
a situação não é diferente. A cidade mantém, 
até hoje, resquícios da escravização. Jovens e 
mulheres, em especial, sofrem ainda mais com 
as desigualdades econômica e social, com a 
perseguição policial e com a tentativa, pelo poder 
público, de enfraquecimento da cultura popular. 
“Pelotas é uma cidade que vive a lógica 
colonialista em seu cotidiano, que não faz a 
crítica do quanto essa cidade foi forjada a 
partir do genocídio da população negra; que 
possui uma comunidade quilombola que é fruto 
da escravização moderna, cujas empresas de 
carvão se utilizavam da mão de obra de pessoas 
fundamentalmente negras e que em um dado 
momento dessa cidade, muitas fugiram e foram 
parar em uma comunidade que se tornou o Cerrito 
Alegre, e que estava até a pouco inviabilizada”, 
destaca Miriam. 

A ADUFPel-SSind lançou durante a última 
semana de janeiro três novas ferramentas 
com o objetivo de fortalecer e ampliar a 

comunicação com seus sindicalizados. Agora, 
presente também no Twitter, no Instagram e no 
WhatsApp, a Seção Sindical facilitará o acesso 
dos professores e professoras a notícias, agenda 
de atividades e reuniões. As novas ferramentas 
somam-se às demais: YouTube, Facebook, site e 
Spotify. 

WhatsApp
A comunicação via WhatsApp se dará por meio 
de um grupo “restrito”, no qual não há interação. 
Basta adicionar o nosso número (53) 98101-
0021 e enviar uma mensagem de solicitação. 
Dessa forma, professores e demais interessados 
poderão informar-se sobre as principais notícias 
da Seção Sindical durante toda a semana. 
Já, para encontrar a ADUFPel nas demais redes 
sociais, basta procurar por @adufpel. Também, 
não esqueça de clicar em seguir para receber em 
seu feed nosso conteúdo diário. 

ADUFPel amplia comunicação 

ADUFPel



Cultura VD - 01/2020ADUFPel Seção Sindical do ANDES-SN4

Carnaval da resistência

O carnaval é símbolo de luta e resistência, 
faz parte da construção de uma 
identidade da população negra e é 

objeto de manifestação popular. No entanto, 
a festividade tem perdido força nos últimos 
anos. Blocos, bandas e escolas de samba de 
Pelotas lutam para que a tradição do carnaval, 
que já foi considerado o terceiro melhor do país, 
mantenha-se viva, com tantas tentativas de 
enfraquecimento pelo poder público.  
Apesar de alguns blocos organizarem-se de 
maneira independente e não necessitarem de 
verbas públicas para saírem às ruas, o carnaval 
de passarela de Pelotas depende da Prefeitura 
para acontecer. Com o orçamento enxugado 
há cinco anos, em 2020 apenas quatro das 
principais escolas de samba irão desfilar, além 
dos demais blocos e bandas. A festividade de 
grande relevância social, histórica, cultural e 
artística continua sofrendo as consequências 
da decisão tomada pela Prefeitura - na época 
sob a gestão de Eduardo Leite (PSDB). 
Para Diego Gonçalves, assistente social, 
militante popular e colaborador dos blocos 
da Ursal e Integração - Saúde e Educação, as 
medidas tomadas pelo Executivo tem como 
objetivo o enfraquecimento e precarização da 
cultura popular. No entanto, mesmo sem o apoio 
da Prefeitura que tinham antes, os blocos e as 
escolas têm se organizado e conseguido realizar 
o carnaval a partir de mecanismos próprios de 
sobrevivência. 
“Não tem como não existir carnaval em 
Pelotas porque está enraizado na alma da 
população pelotense, então atividades acabam 
acontecendo. (...) A existência de uma entidade 
carnavalesca, hoje, seja ela bloco, escola de 
samba, banda, é um ato de resistência da 
cultura popular”. Manter a festividade viva não é 
uma tarefa fácil, e muitos dos blocos, conforme 
aponta o assistente social, encerram o carnaval 
devendo para o próximo ano. A maioria mantém-
se a partir do dinheiro arrecadado com a venda 
de pulseiras e camisas, por exemplo. 

Cortes representaram 85% do orçamento em 
2015
Em 22 de setembro de 2015, a administração 

municipal anunciou um corte de 85% no 
orçamento para o carnaval de 2016, o que 
representou a redução de cerca de R$ 2,1 
milhões. A decisão da gestão pegou de surpresa 
as entidades carnavalescas, que até então 
estavam se preparando para o maior evento de 
cultura popular da cidade.
Desde então, o orçamento segue reduzido e, 
hoje, de acordo com o presidente em exercício 
da Associação dos Carnavalescos de Pelotas 
(Assecap), Jorge Parada, o valor repassado para 
a Assecap é de R$ 350 mil. “A Prefeitura aplica 
R$ 350 mil no carnaval de rua de Pelotas. Esses 
são destinados às entidades em forma de 
subvenção. De lá para cá, não aumentou nada. 
Só os preços das coisas que aumentaram e 
vem aumentando quase que diariamente. Então, 
a gente tem que reinventar. Se faz promoção 
durante o ano para aplicar no carnaval”, declarou. 
Em 2016, a Assecap tentou negociar o orçamento 
para o carnaval, assim que foi anunciado o corte, 
mas não conseguiu reverter a situação. Desde 
então, a Prefeitura tem se isentado aos poucos 
da responsabilidade pelo carnaval do município, 
contratando uma produtora para a organização 
das atividades. Este ano, a produtora designada 
para a tarefa também foi a responsável por 
solicitar o adiamento da festividade para final de 
março. 

Escolas deixam de desfilar
Segundo o dirigente, as entidades filiadas à 
Associação tiveram também que enxugar. 
Sucateadas, muitas fecharam as portas e 
apenas quatro das escolas de samba principais 
irão desfilar neste ano. “Se faz do limão uma 
limonada ou, caso contrário, terminar com o 
carnaval. E não é essa a missão nossa. A nossa 
missão é querer que o carnaval fique como era 
antigamente: atraía turistas, contribuía para a 
rede hoteleira de Pelotas, gerava emprego e 
renda. Isso é muito importante para nós e não 
queremos deixar essa chama apagar”, afirma. 
Das escolas principais, irão desfilar apenas: 
General Telles, Unidos do Fragata, Academia 
do Samba e Estação Primeira do Areal. “As 
demais faltou incentivo financeiro. O tempo foi 
absorvendo elas pelo lado financeiro”, ressalta 

Parada. Segundo ele, cada escola recebe R$ 50 
mil para preparar o desfile, mas na prática, para 
colocar a escola na rua, chega a custar o triplo 
do valor. “Hoje, a própria escola tem que financiar 
o folião porque senão não tem gente para sair 
[desfilar]. E tem um número mínimo para cada 
escola desfilar: 250 pessoas”, conta. 

Décadas de história
O carnaval de Pelotas tem seus primeiros 
registros no ano de 1870, quando os principais 
clubes da cidade desfilavam com as bandas. O 
auge do evento ocorreu entre as décadas de 60 
e 80, quando foi considerado o terceiro maior 
carnaval do Brasil. 
A festividade abriga entidades carnavalescas de 
cinco categorias diferentes: escolas de samba 
adultas e mirins, blocos infantis e burlescos e 
bandas carnavalescas, movimentando a cultura e 
a economia de todas as regiões da cidade. Além 
disso, envolve, principalmente, as comunidades 
periféricas, que carecem de infraestrutura de 
habitação, de políticas públicas de geração de 
renda e de preceitos básicos para a subsistência, 
como alimentação e saneamento adequado. 
Parada acredita que no futuro algumas categorias 
serão banidas por falta de verba pública. “Com 
certeza não irão resistir ao apelo financeiro e 
outras seguirão, mas eu queria ver o carnaval 
como era o antigo, com aquelas disputas que 
parecia um BraPel, e isso era o que fazia o folião 
ser mais unido e participativo para com a sua 
entidade”. 

Sob uma perspectiva de crítica social, blocos 
buscam manter a tradição do carnaval de rua
Com tantos ataques à democracia, retirada 
de direitos e avanço da repressão contra os 
trabalhadores, a festividade transformou-se, 
também, em um espaço de denúncia e protesto. 
Em Pelotas, a exemplo disso, dois blocos de 
carnaval saem às ruas este ano sob uma 
perspectiva de crítica social: os blocos da Ursal 
e da Integração – Saúde e Educação.  
O Integração – Saúde e Educação, com 20 anos 
de história, surgiu da organização de funcionários 
de escolas e hospitais. Com o tempo ampliou-
se e abarcou pessoas não só dessas áreas, 
mas que têm por princípio levar à passarela do 
samba a bandeira de defesa dos direitos dos 
trabalhadores. 
O bloco desfila, em média, com 600 integrantes 
que, segundo o assistente social Diego 
Gonçalves, um de seus colaboradores, 
“entendam que o bloco tem uma perspectiva de 
crítica, política, e não política partidária, mas no 
modo de ver a vida”. Este ano, irá passar pela 
passarela do samba, no Porto de Pelotas, em 27 
de março, às 22h.
De maneira mais espontânea e despretensiosa, 
foi criado o bloco da Ursal em 2019. Em um 
momento de efervescência política por conta 
das últimas eleições presidenciais, o bloco fez 
tanto sucesso que os organizadores viram nele 
mais uma oportunidade de abordar temas atuais 
sob uma perspectiva crítica. Diferentemente do 
bloco da Integração, a Ursal é um bloco de rua, 
gratuito e sem cordas. Ele passa pelo Mercado 
Público de Pelotas  em  21 de março, a partir das 
16h. 

Assembleia da ADUFPel aprova indicativo de greve e 
paralisação no dia 18 de março
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A Assembleia Geral (AG) da ADUFPel-SSind, 
ocorrida no dia 12 de março, no auditório 
da Faculdade de Direito, aprovou, por 

unanimidade, indicativo de greve por tempo 
indeterminado e paralisação no dia 18 de março, 
em adesão à Greve Nacional da Educação. A partir 
disso, as deliberações serão encaminhadas à 
reunião dos Setores das Federais, Estaduais e 
Municipais. 
A AG contou com a presença dos diretores 
do Sinasefe IFSul e do ASUFPel-Sindicato, 
que apresentaram informes de como está a 
mobilização das suas categorias e a perspectiva 
para o próximo período. As entidades também 
manifestaram apoio à luta dos docentes. Pelo 
Sinasefe, estiveram presentes os diretores 
Daniel Vieira Essinger e José Ricardo Nogueira, 
que falaram sobre a importância da mobilização 
conjunta que está sendo construída pelos 
sindicatos locais. 

Greve por tempo indeterminado e Greve 
Nacional da Educação 
Assim que dados os informes, a Assembleia 
teve prosseguimento com os próximos pontos 
de pauta, que trataram da participação da 
categoria na Greve Nacional da Educação de 18 
de março e do indicativo de greve docente por 
tempo indeterminado. A presidente da ADUFPel, 
Celeste Pereira, ressaltou que este é um dos 
piores momentos que estamos vivenciando em 
relação à educação no país, em uma perspectiva 
geral. Viemos sofrendo uma série de ataques e 
retirada de direitos conquistados historicamente 
com muita luta como impedimento de concursos, 
redução de salários, bloqueios de verbas, 
impedimentos de progressões e promoções na 
carreira, entre tantos outros. 
“Nós entendemos que o ocorre hoje é que há 
efetivamente uma subordinação ao sistema de 
exploração do capital defendido pelo Trump e 
todos os seus apoiadores. Esse governo vem 
para dar cabo a questões que estão sendo 
colocadas desde a época do FHC na perspectiva 
da restrição do direito dos trabalhadores”. 
Segundo Pereira, não há outra saída, a não ser 

Greve Geral. Ela, ainda, relembrou a luta dos 
servidores estaduais, que mantiveram-se em 
greve por dois meses. “Eu espero que o medo 
não nos vença. Eu não quero ver a gente perder 
para a gente mesmo. Eu acho que nós só temos 
uma saída que é lutar! O jeito de lutar e a força 
que a luta vai ter quem vai dar o tom somos nós. 
(...) Nós não podemos fugir da luta porque, daqui 
a pouco, nós vamos ter o salário cortado sem 
ter feito greve e depois a gente vai perder o 
emprego”. 

Encaminhamentos 
Após as discussões, as proposições da diretoria 
da ADUFPel foram unanimemente aprovadas 
por todos. Nos dias 14 e 15, as deliberações 
foram encaminhadas à reunião dos Setores das 
Federais, Estaduais e Municipais, que aconteceu  
em Brasília (DF). Na capital federal, foram 
avaliados os resultados das assembleias de 
dezenas de universidades federais e estaduais 
do país. A decisão da reunião será divulgada em 
nosso site (www.adufpel.org.br). 
O encaminhamento da Assembleia da ADUFPel 
segue indicação do Sindicato Nacional, que 
durante seu último Congresso, deliberou 
que docentes somem-se à Greve Nacional 
da Educação em 18 de março, convocada 
inicialmente pela Confederação Nacional dos 
Trabalhadores em Educação (CNTE) e agora 
se agregam também as Centrais Sindicais 
na convocação desta agenda. Os esforços 
serão para realizar um dia de Greve conjunta 
com os docentes das Instituições Estaduais 
e Municipais de Ensino Superior e, também, 
com os Servidores Públicos Federais e outras 
categorias de trabalhadores do setor privado. 

Docentes já estavam em estado de greve
Professores de todo o país já haviam deliberado, 
no dia 4 de dezembro, por estado de greve a 
partir do início de 2020, na perspectiva de que os 
próximo semestre não iniciasse nas instituições 
públicas de ensino. A decisão foi tomada em 
reunião conjunta dos Setores das Instituições 
Federais, Estaduais e Municipais de Ensino (IFES, 

Assembleia da ADUFPel aprova indicativo de greve e 
paralisação no dia 18 de março

IEES e IMES) a partir dos encaminhamentos das 
assembleias de base das Seções Sindicais do 
ANDES-SN.

Razões para a Greve Docente não faltam
Não faltam razões para defender a educação 
pública e para a greve docente. São tantas 
as ofensivas do governo federal à educação 
- sucessivos cortes orçamentários, o projeto 
Future-se, o Novos Caminhos e o pacote de 
Propostas de Emendas à Constituição (PECs) 
que buscam atacar os serviços públicos - que 
este é o momento de agir e de fortalecer uma 
unidade de ação no setor da educação nacional. 

Confira os principais motivos:
1. A UFPel e o IFSUL-CaVG têm orçamentos 
menores a cada ano;
2. O governo ataca a autonomia universitária e 
quer interferir nas eleições para reitor;
3. As bolsas de ensino e pesquisa são cortadas 
ano após ano;
4. O governo proíbe docentes de fazerem 
progressões na carreira;
5. O governo proíbe as universidades de fazerem 
concursos e de contratar docentes já aprovados;
6. A Reforma da Previdência faz com que 
docentes recebam salários menores;
7. Docentes têm cerceada sua liberdade e 
autonomia de ensinar;
8. A Reforma Administrativa pode reduzir salários 
e jornada de trabalho em 25%;
9. O Future-se e o Novos Caminhos buscam a 
privatização da educação pública e vinculam a 
produção de conhecimento aos interesses do 
mercado;
10. O Teto de Gastos impede a devida destinação 
orçamentária para a educação;
11. O governo deslegitima a ciência e defende 
ideias terraplanistas;
12. Possibilidade de atraso e parcelamento de 
salários.
- A Reforma Administrativa
PEC Emergencial (186/19)
 - Cria mecanismo para, em caso de problemas 
financeiros, proibir criação de novos cargos, 
proibir contratação de servidores, proibir 
progressões e promoções na carreira. E também 
permite a redução de salário e jornada de 
servidores em até 25%. 
- PEC do Pacto Federativo (188/19)
É uma chantagem com os estados e municípios 
que poderão acessar recursos da União apenas 
se também reduzirem salários dos seus 
servidores, extinguirem cargos e não realizarem 
concurso público. Também prevê a extinção de 
municípios pequenos.
- PEC dos fundos infra-constitucionais (187/19)
Extingue 248 fundos, destinando dinheiro para 
pagamentos de juros e amortizações da dívida 
pública. 
- PEC 438/2018
Autoriza redução de salário quando houver crise 
financeira.
- A PEC da Morte (EC 95/16)
Que proíbe gastos com educação e saúde 
maiores do que o ano anterior mais a inflação 
por 20 anos. 
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Entrevista: A política do Rio de Janeiro é a política 
da morte, afirma Kate Paiva

Durante o 39º Congresso do ANDES-SN, 
realizado em São Paulo (SP) no início 
de fevereiro, o Voz Docente conversou 

com Kate Paiva. Ela é docente da Universidade 
Federal Fluminense (UFF) e militante de base da 
Associação dos Docentes da UFF (ADUFF). Na 
entrevista exclusiva, Kate comentou a situação 
política do Rio de Janeiro em meio ao crescimento 
do fascismo. Confira:

Como você, enquanto militante social, avalia 
a conjuntura do Rio de Janeiro, governado 
por Jair Bolsonaro e Wilson Witzel?
E no Rio de Janeiro [cidade] a gente tem, além 
desses dois, o Marcelo Crivella prefeito, que é 
pior ainda. Na verdade, o Rio já vem sofrendo 
com essa crise do capital há muito tempo. A 
gente tinha, no governo de Eduardo Paes (prefeito 
carioca de 2009 a 2017), uma política de venda 
de direitos. Havia parcerias público-privadas, 
Organizações Sociais (OS) na educação, a 
questão das construtoras...
Só que isso se aprofunda com a eleição de 
Bolsonaro, Witzel e Crivella porque eles têm 
uma política declaradamente fascista e de 
uma privatização mais aberta. A gente está 
vivendo, agora, a crise da água, que é o ápice 
da precarização que está acontecendo no Rio de 
Janeiro. As pessoas não têm como beber água, 
que está vindo contaminada, estão tendo que 
comprar água. O preço da água subiu.
Tudo indica que isso é uma política para 
privatizar a Companhia Estadual de Águas 
e Esgotos do Rio de Janeiro (CEDAE). Esse 
processo de privatização não começou agora, já 
vinha ocorrendo. A gente tem conseguido fazer 
o enfrentamento. Mas, parece que agora, essa 

questão da água estar do jeito que está – e o 
próprio governador falou isso – é para dizer que 
a privatização vai solucionar os problemas. A 
gente sabe que isso é uma estratégia: precarizar 
os serviços públicos e apresentar a privatização 
como se ela fosse uma solução.
 
É possível dizer que houve uma mudança 
significativa no extermínio das populações 
jovens, negras e das periferias no governo 
Witzel em relação aos governos anteriores?
Sem dúvida. Ao mesmo tempo em que há um 
aprofundamento na retirada de direitos e na 
precarização dos serviços públicos, há um 
crescimento de uma política declaradamente 
fascista. Essa política vai dizer que deve se 
deve exterminar negros e negras, a população 
LGBT, militantes de esquerda...
Há uma guerra declarada a toda e qualquer 
minoria, oposição ou expressão de diferenças. 
Vocês devem lembrar que, há pouco tempo, 
houve o episódio da Ponte Rio Niterói, em que a 
polícia assassinou uma pessoa e o governador 
comemorou isso, como se fosse uma vitória. 
É uma política declaradamente da morte. O 
pessoal ligado ao Witzel quebrou a placa que 
homenageava a Marielle Franco e falam disso 
sem o menor constrangimento, como se fosse 
algo normal.
Tem uma mudança ideológica. Se antes, isso era 
velado. Porque, no Rio, as favelas e periferias 
sempre foram perseguidas. Sempre houve toque 
de recolher em favela. Negros e negras sempre 
sofreram. Mas, agora, a gente tem isso chegando 
nas instituições de forma mais declarada. Isso 
fica bem claro com a morte da Marielle, uma 
pessoa eleita democraticamente e assassinada 

brutalmente, e tem se propagado no cotidiano 
do Rio de Janeiro. A polícia tem liberdade para 
subir qualquer favela e matar qualquer um. E a 
gente não tem mais como recorrer a governo 
nenhum, porque o governo está implementando 
essa política.
 
Como você acha que o movimento docente 
pode atuar frente à essa conjuntura?
A gente tem que discutir algo que o ANDES-
SN pauta bastante que é a função social da 
universidade e da educação. Se a gente pensar 
que tem que cumprir essa função social, no 
sentido de falar das liberdades democráticas, 
dos direitos, do ponto de vista do pensamento 
crítico, dialogar com as comunidades nas quais 
as universidades estão inseridas...
Eu penso que a universidade não pode ficar 
encastelada. Ela deve manter um diálogo 
constante com os movimentos sociais, com o 
movimento estudantil. A gente tem que lembrar 
que a universidade não é só professor, ela é feita 
por estudantes, por técnico-administrativos, por 
terceirizados. Tem muita gente terceirizada dentro 
da universidade que não consegue se organizar, 
porque não pode, porque são mandados embora.
Eu trabalho no Colégio de Aplicação da UFF 
(Coluni), em que, vira e mexe, muda a empresa 
responsável pela limpeza. E aí os trabalhadores 
terceirizados são despedidos pela empresa em 
que estavam e readmitidos pela nova empresa, 
como se tivessem mudado de cargo. Eles 
perdem todos os direitos que adquiriram ao 
longo daquele período de trabalho e passam a 
trabalhar como se fossem novos funcionários. 
Isso é muito ruim, porque as pessoas perdem 
seus direitos, perdem a garantia de seus direitos.
A gente precisa fazer, enquanto docente, um 
movimento que não é só nosso e não é só 
da universidade. Que dialogue com os três 
segmentos da universidade, que dialogue com as 
comunidades que rodeiam a universidade, que 
dialogue com as populações indígenas, LGBTs, 
de negros e negras. Porque a universidade, 
ainda mais nessa conjuntura, não pode deixar de 
cumprir seu papel fundamental.
A gente tem colocado, no ANDES-SN, a discussão 
sobre a Universidade Popular. Há o Movimento 
por uma Universidade Popular, que não busca 
só dar voz às populações historicamente 
excluídas, mas construir uma universidade com 
essas populações, a partir dos saberes dessas 
populações. Preservar a questão da pesquisa 
e da extensão, algo que está sobre ataque, 
já que estamos perdendo bolsas. Há alunos 
que não têm bolsas sequer para poder chegar 
até a universidade. A questão do acesso e da 
permanência também é importante para nós.
Essa é a perspectiva. A construção de uma 
universidade que, de fato, seja diversa, seja 
universal e que seja pública. Com financiamento 
público, autonomia na gestão. Exatamente 
contra o que o Future-se propõe, que é privatizar 
a universidade e entregar o conhecimento e 
os bens materiais nas mãos das empresas 
privadas. A gente tem que lutar muito por essa 
autonomia, e fazer isso no conjunto da categoria 
e classe trabalhadora.
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Centenas de mulheres saíram às ruas de 
Pelotas para protestar por seus direitos 
no 8 de Março, Dia Internacional de Luta 

das Mulheres. As manifestações tiveram início 
no sábado (7), com uma Marcha pelo centro 
da cidade, e continuaram no domingo (8) com 
a ocupação do Altar da Pátria. No município, 
desta vez, estão previstas atividades que se 
estenderão de 5 a 26 de março, construídas 
por coletivos, movimentos sociais e sindicatos, 
entre eles a ADUFPel-SSind. 
Perto das 10h do sábado, começou a 
concentração da Marcha, no Chafariz do 
Calçadão. Lá, foram expostas em um varal 
fotos marcantes das lutas das mulheres. Muitos 
transeuntes se interessaram pelas imagens e 
pararam para prestar atenção na manifestação. 
Aos poucos, a concentração foi se enchendo 
de mulheres, com batuques, cartazes e muitas 
reivindicações.
Ao meio-dia, aconteceu a Marcha, mesmo 
debaixo de forte sol. As mulheres pelotenses 
caminharam pelo Calçadão até o Café Aquarius, 
onde pararam para lembrar os muitos casos de 
violência contra a mulher que por lá já ocorreram. 
Depois, seguiram pela rua Quinze de Novembro 
por mais algumas quadras. A cada música ou 
palavra de ordem, as manifestantes recebiam 
apoio de mulheres nas calçadas e nas janelas 
em volta. 
Já no domingo, as mulheres realizaram a ocupação 
do Altar da Pátria, na avenida Bento Gonçalves, 
a partir das 14h, para expor a importância da 
luta. Por lá foram realizadas oficinas de stencil e 
de percussão e, no fim da tarde, foi estendida 
a bandeira do movimento feminista, construída 
durante a tarde, sob canto e palavras de ordem, 
como “Lugar de mulher é onde ela quiser!”, 
“Mulher bonita é a que luta!” e “Fora Bolsonaro!”. 
O 8M de 2020 teve como pautas centrais: 
justiça por Marielle Franco; contra as políticas 
de extermínio dos direitos; contra a violência 
de gênero e o machismo; em defesa do meio 
ambiente, da Amazônia e dos povos originários; 
Fora Bolsonaro; entre outras. 

Mulheres contra a retirada de direitos 
Isabella Filippini, que integra a coordenação 
do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher 

como representante do PCB e milita no Coletivo 
Feminista Classista Ana Montenegro, afirmou 
que os atos tiveram como objetivo ocupar as 
ruas em defesa dos direitos e pela vida das 
mulheres e contra o fascismo, já que “estamos 
vivendo um momento em que transcorre uma 
intensa retirada de direitos da classe trabalhadora 
por parte desse governo fascista e ultraliberal de 
Bolsonaro e Mourão”. 
A militante relembrou que as mulheres 
trabalhadoras são as mais afetadas neste 
momento, por ocuparem os postos de trabalho 
mais precarizados e porque são responsáveis 
pelos cuidados da família e dos filhos. Além 
disso, as mulheres, em especial, as mulheres 
negras, estão entre as mais afetadas com as 
Contrarreformas da Previdência e Trabalhista, 
com a Emenda Constitucional que congela os 
investimentos em saúde e educação e com o 
desmonte da seguridade social. 
A docente de Licenciatura em Música da UFPel 
e integrante do Conselho de Representantes 
da ADUFPel, Regiana Blank Wille, ressaltou a 
importância da presença de professoras mulheres 
na manifestação. “É uma forma da gente, como 
mulheres, como professores e trabalhadores, 
manifestar, democraticamente, a luta pelos 
nossos direitos, que estão sendo retirados 
pouco a pouco. É de extrema importância que a 
gente esteja aqui presente para mostrar que a 
gente não vai deixar que as coisas aconteçam 
de qualquer forma, mas que a gente vai à luta e 

vai tentar mudar as coisas”, apontou. 

Confira o calendário estendido:
19M - Oficinas da Usina Feminista para turmas 
de EJA
Local: Colégio Municipal Pelotense
Horário: 19h30
1) "Educação e trabalho: mulheres da periferia, 
melhores condições de vida através do acesso 
à educação" 
oficina baseada em Carolina de Jesus e Angela 
Davis - Rogéria Garcia
2) "Mulher-corpo-político: consciência corporal e 
jogos contemporâneos" - Bruna Oliveira
3) Depilação com técnica egípcia - Roberta Silva
25M - Audiência Pública acerca de Políticas 
Públicas sobre Sexualidade e Saúde da Mulher 
(Mandato do PSOL | Vereadora Fernanda Miranda)
Local: Câmara de Vereadores
Horário: 19h
26M - Oficinas da Usina Feminista para mulheres 
atendidas pela rede de apoio à mulher.
Local: Centro de Referência de Atendimento à 
Mulher
1) "Educação e trabalho: mulheres da periferia, 
melhores condições de vida através do acesso 
à educação" 
Oficina baseada em Carolina de Jesus e Angela 
Davis - Rogéria Garcia
2) "Mulher-corpo-político: consciência corporal e 
jogos contemporâneos" - Bruna Oliveira
3) Depilação com técnica egípcia - Roberta Silva

8M Pelotas: mulheres unem-se contra a 
violação de direitos e a opressão



Contracapa

Depois de cinco dias de muita discussão, 
o 39º Congresso do ANDES-SN foi 
oficialmente encerrado na noite de sábado 

(8) em São Paulo (SP). O evento, instância 
máxima de deliberação do Sindicato Nacional, 
reuniu quase 700 docentes, de todo o país, na 
Universidade de São Paulo (USP).
Entre as principais decisões do 39º Congresso 
está a construção, ainda no primeiro semestre, 
da Greve Docente como forma de defender a 
universidade e os serviços públicos dos ataques 
do governo de Jair Bolsonaro.
Os esforços serão para realizar uma Greve 
conjunta com os docentes das Instituições 
Estaduais e Municipais, e também junto com os 
Servidores Públicos Federais e outras categorias 
de trabalhadores do setor privado. Foi deliberado, 
ainda, que os docentes se somarão à Greve 
Geral da Educação de 18 de março, convocada 
pela Confederação Nacional dos Trabalhadores 
em Educação (CNTE).
O Congresso do ANDES-SN deliberou que as 
seções sindicais têm até 13 de março para 
realizar Assembleias Gerais nas quais se 
discutirá a Greve. Em seguida, nos dias 14 e 15 
de março, em Brasília, ocorrerá reunião do Setor 
das Federais para avaliar a deflagração da greve 
a partir das decisões da base da categoria.

CSP-Conlutas
O 39º Congresso do ANDES-SN deliberou que o 
Sindicato Nacional permanecerá filiado à CSP-
Conlutas. Houve 255 votos pela manutenção, 
142 votos pela desfiliação e 15 abstenções. 
Em seguida, os docentes deliberaram que haverá, 
mesmo com a manutenção da filiação à Central 
Sindical e Popular, a realização de um processo 
de balanço crítico da participação do ANDES-SN 
na entidade nos últimos dez anos.
Será organizado um Conad Extraordinário para 
tal fim, no segundo semestre de 2020. O Conad 
avaliará a relevância da CSP-Conlutas e fará 
a análise de forma mais profunda da filiação à 
central, remetendo quaisquer decisões ao 40º 
Congresso do ANDES-SN.

39º Congresso do ANDES-SN prepara 
docentes para as lutas de 2020
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Duas mulheres concorrem à presidência do 
ANDES-SN
Duas chapas se inscreveram para concorrer à 
eleição para a diretoria do ANDES-SN no biênio 
2020-2022. A votação será nos dias 12 e 13 
de maio, em todo o Brasil. As chapas têm até o 
dia 9 de março para apresentar sua nominata 
completa.
A “Chapa 1 - Unidade para Lutar: Em Defesa 
da Educação Pública e das Liberdades 
Democráticas” é composta por Rivânia Moura 
(Universidade do Estado do Rio Grande do Norte), 
Maria Regina Ávila (Universidade Federal de 
Santa Catarina) e Amauri Fragoso de Medeiros 
(Universidade Federal de Campina Grande). Eles 
concorrem, respectivamente, aos cargos de 
presidente, secretária-geral e 1º tesoureiro.
A “Chapa 2 – Renova ANDES: Para Defender a 
Educação, a Universidade, os Serviços Públicos, 
a Soberania Nacional e a Democracia” é formada 
por Celi Taffarel (Universidade Federal da Bahia), 
Luis Antônio Pasquetti (Universidade de Brasília) 
e Paulo Opuska (Universidade Federal do Paraná). 
Eles concorrem, respectivamente, aos cargos de 
presidente, secretário-geral e 1º tesoureiro.

Porto Alegre sediará o 40º Congresso do 
ANDES-SN, em 2021
Porto Alegre (RS) será a sede do 40º Congresso 
do ANDES-SN, que ocorrerá no início de 2021. O 
evento será organizado pela Seção Sindical do 
ANDES-SN na Universidade Federal do Rio Grande 
do Sul (UFRGS).
Os delegados do 39º Congresso aprovaram a 
sede do próximo evento por unanimidade. Essa 
será a segunda vez que a capital gaúcha sediará 
a instância máxima do ANDES-SN. Antes, Porto 
Alegre recebeu o 17º Congresso, em 1998.

Avaliação
Celeste Pereira, presidente da ADUFPel-SSind, 
avalia que o evento tomou decisões importantes 
para a categoria, discutindo os rumos das 
principais políticas do sindicato e reafirmando 
a defesa da universidade em meio ao cenário 
caótico de desmonte dos serviços públicos.
“As perdas dramáticas impostas por esse 
governo precisam ser barradas. Como os cortes 
de verbas, bloqueio de concursos públicos, 
aumento da alíquota previdenciária, intervenção 
na nomeação para reitores e a campanha de 
desmoralização dos servidores públicos, entre 
muitas outras”, comentou.
A presidente da ADUFPel-SSind também 
respondeu ao ministro Paulo Guedes, que 
chamou os servidores públicos de parasitas. 
“Parasitas são todos aqueles que querem vender 
o Brasil a preço de banana para os grandes 
grupos financeiros nacionais e internacionais”, 
disse Celeste.
“Nos resta um enfrentamento potente dos 
docentes e de todas as categorias da educação. 
Temos o compromisso de construir a maior Greve 
Docente da história. O mundo tem nos mostrado 
que os trabalhadores, unidos, têm capacidade 
de garantir avanços significativos e de reduzir 
a miséria humana. E nós não vamos nos eximir 
de participar desse processo”, concluiu Celeste 
Pereira.  
Conforme deliberação de Assembleia Geral,
participaram do Congresso como delegados/
as os/as docentes Celeste Pereira (pela 
diretoria), José Carlos Volcato, Miriam Alves, 
Francisco Vitória, Robinson Pinheiro, Luiz Henrique 
Schuch, Henrique Mendonça e Beatriz Franchini. 


