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Saúde pública

Vida Docente

As dicas de dois filmes
para assistir durante o
isolamento social: Você
Não Estava Aqui, do
diretor britânico Ken
Loach; e o premiadíssimo
sul-coreano Parasita.

A pandemia de
Coronavírus volta a
trazer ao centro do
debate a importância
da valorização e do
devido financiamento do
Sistema Único de Saúde.

Projeto Usina Feminista
proporciona autonomia
financeira a mulheres
em situação de
vulnerabilidade na
cidade de Pelotas.
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Editorial

Mural

Nota da Diretoria da ADUFPel pelo
fim do governo Bolsonaro/Mourão

Este governo tem que acabar. Não falta
muito: é questão de tempo. No entanto, até
que aconteça, perderemos muitas vidas
pela irresponsabilidade de um presidente
que aposta numa estratégia genocida com
a desconsideração sobre a letalidade do
vírus, e que não esconde sua prioridade às
atividades econômicas em detrimento da
vida do povo brasileiro.
Já no próximo mês, quando houver a
aceleração da curva do vírus no país e
centenas ou milhares de mortes, ficará
evidente que este Senhor, nem de longe, tem
qualquer preocupação com os trabalhadores
e com os mais vulneráveis. Ele se contrapõe
às medidas sanitárias adotadas no mundo
inteiro; ironiza a virulência do COVID 19,
chamando de "gripezinha" (enquanto não há
como incinerar todos mortos na Itália); ironiza
e deprecia a atitude de governos de estado
e de municípios que orientam medidas de
isolamento; isenta igrejas de impostos e da
quarentena para manter os bolsos dos seus
apoiadores cheios de dízimos; disponibiliza
parcos recursos ao sistema único de saúde
- SUS - e às Universidades Públicas, onde se
produz ciência e instrumentos fundamentais
para o combate da pandemia, e entrega
recursos públicos para sanar dívidas de
banqueiros, ao invés de investir em políticas
públicas. Quer reduzir o salário de servidores,
repassando mais uma vez a conta aos
trabalhadores(as).
Por último, condena à morte idosos, pretos,
quilombolas, indígenas e pobres.
Não podemos nos calar! Não ouçam este
genocida! Mantenham-se em casa, adotem
todas as medidas de proteção possíveis!
Nossa luta hoje é pela vida! Lutamos contra o

vírus COVID 19 e contra este "presidente" que
é um genocida perverso.

PARA A SOCIEDADE, INCLUSIVE DE RENDA E
ESTABILIDADE NO EMPREGO

BASTA! Neste momento, é urgente e necessário
assumirmos com firmeza a campanha pelo
fim do governo Bolsonaro/Mourão.

*PELA MAIOR PRESENÇA DO ESTADO NA
SEGURIDADE SOCIAL

*PELA IMEDIATA REVOGAÇÃO DA EC 95/2016

*POR MAIS DINHEIRO PARA O SUS E MAIS
DINHEIRO PARA A CIÊNCIA E A TECNOLOGIA

*PELA INSTAURAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS

*FORA BOLSONARO/MOURÃO
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ADUFPel fortalece comunicação por
meios digitais durante pandemia
postagem de um compilado diário de notícias
da Seção Sindical. Se quiser fazer parte do
grupo, envie mensagem para (53) 98101 0021
solicitando a inclusão.
Programa Viração segue com edições
semanais
Já o programa semanal de rádio da ADUFPel, o
Viração, segue sendo apresentado todas as
segundas-feiras, mas com algumas modificações.
Por conta da pandemia, o Viração está sendo
gravado e editado em casa. O programa continua
indo ao ar às 13h30 na RádioCom 104.5 FM.
O Viração também é disponibilizado como
podcast, para ser ouvido na internet a qualquer
hora e em qualquer lugar. Além do site da ADUFPel,
é possível ouvir o programa em aplicativos como
o Spotify, o Google Podcasts, a Apple Podcasts,
o Anchor e muitos outros.
Voz Docente digital
Durante a pandemia, o jornal Voz Docente não
será impresso e entregue aos sindicalizados.
Haverá apenas versões digitais divulgadas na
internet.

D

urante a pandemia de Coronavírus
(COVID-19),
a
ADUFPel-SSind
tem
apostado, ainda mais, no fortalecimento
da comunicação por meios digitais para seguir
informando seus sindicalizados e a comunidade
pelotense em geral. Mesmo com a sede fechada
para atendimento presencial, a Seção Sindical
mantém ativa sua produção diária de notícias,
que são divulgadas das mais diversas formas.
No site da ADUFPel (www.adufpel.org.br) são
divulgadas todas as notícias e também os
posicionamentos da diretoria da Seção Sindical.
A produção de conteúdo está dando prioridade
aos temas ligados à pandemia e, mais
especificamente, à forma com que a UFPel e
os pelotenses se preparam para enfrentar o
vírus. Também há matérias sobre outros temas
importante, como, por exemplo, o Golpe Militar
de 1964.
Nas diversas redes sociais, a ADUFPel reproduz
e divulga suas produções. Acontece assim no
Facebook (www.facebook.com/adufpel), no
Twitter (@adufpel) e no Instagram (@adufpel).
São criados, também, conteúdos específicos
para as redes sociais, como o #TBT da ADUFPel,
com a postagem de fotos históricas da Seção
Sindical todas as quintas-feiras.
Participe do grupo de WhatsApp
Outra forma de divulgação das produções e
posicionamentos da ADUFPel é o Grupo de
WhatsApp. Nele não há interação, apenas a

Atendimento da secretaria
O atendimento da secretaria da ADUFPel aos
sindicalizados está sendo realizado pelos
e-mails: secretaria@adufpel.org.br ou andrea@
adufpel.org.br ou rafael@adufpel.org.br.
O atendimento por telefone somente pelos
celulares: 984053726 c/ Ivanir ou 984485862
c/ Andrea. O atendimento jurídico ocorre
somente no escritório Chapper&Cavada com
prévio agendamento pelo telefone 32258647.
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Filmes para assistir durante
o isolamento social
Fotos: Divulgação dos filmes

Você não estava aqui
mais novo filme de Ken Loach, diretor
do aclamado “Eu, Daniel Blake”, que
conquistou a prestigiada Palma de
Ouro em 2016, é uma relevante obra para a
compreensão do mundo do trabalho e suas
relações de precarização. “Você não estava
aqui”, que concorreu novamente ao prêmio em
Cannes, conta a história de Ricky, interpretado
por Kris Hitchen, e sua família, que encontramse em uma situação financeira precária e lutam
para sobreviver diante de tantas dívidas desde
o colapso financeiro de 2008.
Por conta disso, em uma busca por uma falsa
autonomia financeira, Ricky, inglês de meia
idade, adquire uma van, com o objetivo de
trabalhar com entregas. Para seguir seu plano, se
endivida, vende o carro da família e parte para
um trabalho semi autônomo, no qual é agenciado
por uma empresa. Porém, o trabalho informal não
traz as recompensas esperadas por ele e sua
família, o que faz com que, aos poucos, todos
os membros comecem a ter conflitos.

O

Em “Você não estava aqui”, Loach trata das
novas formas de trabalho precarizado, também
chamada “Uberização” do trabalho. Conhecido
por abordar histórias construídas a partir da
sua análise do cotidiano da população de baixa
renda e explorada, o diretor busca expor uma
sociedade assolada pelo neoliberalismo.
Parasita
O premiadíssimo filme sul-coreano, dirigido
por Bong Joon-ho, “Parasita”, fez história em
Hollywood. O vencedor de quatro estatuetas do
Oscar em 2020, incluindo a premiação maior, se
tornou o primeiro longa-metragem da história a
ganhar tanto a Palma de Ouro quanto os prêmios
da Academia (Melhor Filme Estrangeiro, Melhor
Roteiro Original, Melhor Direção e Melhor Filme).
Anteriormente já havia feito história ao se tornar,
também, o primeiro filme de língua estrangeira a
vencer um SAG Awards, entregue pelo Sindicato
dos Atores dos Estados Unidos. Além disso,
Bong Joon-ho levou para casa um Globo de Ouro.
Lançado em 2019, o longa-metragem faz

crítica social mesmo transitando por vários
gêneros cinematográficos: thriller, drama e
comédia. A obra narra a história de como a
família Kim, extremamente pobre, se articula
para trabalhar na casa dos abastados Park e
ascender socialmente. Ao mesmo tempo que
mostra a forma como a família vai aos poucos
se infiltrando na casa, apresenta as dificuldades
enfrentadas pelo casal e seus dois filhos, que
vivem em uma favela de Seoul.
Toda a família está desempregada, mas,
de repente, surge a oportunidade do filho
adolescente começar a dar aulas de inglês para
a filha da família rica. Fascinados com a vida
luxuosa que a família leva, tramam um plano,
porém, no meio do caminho, segredos começam
a surgir.
O diretor Bong Joon-ho já havia apresentado
diversas críticas e sátiras sociais em seus
filmes anteriores, desde Cão Que Ladra Não
Morde, seu primeiro longa. E, em Parasita não é
diferente. É um filme sobre desigualdade social e
aparências.

Especial
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Coronavírus traz o debate sobre
a saúde pública novamente à tona

F

oi necessária a pandemia do Coronavírus
(COVID-19) surgir e chegar ao Brasil,
ameaçando a saúde de milhões de
brasileiros, para que o debate sobre a qualidade e
o necessário financiamento do Sistema Único de
Saúde (SUS) voltasse à pauta do dia. Nas últimas
semanas, a Assessoria da ADUFPel entrevistou
uma série de especialistas em saúde pública
para debater, justamente, a importância do SUS
e do devido financiamento à saúde pública, não
só durante a crise da COVID-19, mas sempre.
A revogação da Emenda Constitucional (EC)
95/16, do Teto de Gastos, é uma das muitas
bandeiras que vêm ganhando força durante a
pandemia. Afinal, a medida, proposta e aprovada
durante o governo de Michel Temer, retira dinheiro
do já desfinanciado sistema público de saúde.
“Todo dia é dia de lutar contra os cortes e contra
o Teto de Gastos. Recurso alocado em saúde e
educação não é gasto, é investimento que se
reflete na possibilidade de desenvolvimento do
país e que alavanca a economia. Além disso,
a gente tem que lutar, também, contra todas
as políticas de austeridade, porque elas têm
efeitos adversos para a saúde das populações
e para a economia. A gente tem que lutar
contra o retrocesso nos direitos
trabalhistas e previdenciários.
E, nessa epidemia, como no
cotidiano, as pessoas mais
vulneráveis vão ser as mais
afetadas. Então, vamos ter mortes
que seriam evitáveis. Precisamos
de políticas efetivas para reduzir
a enorme desigualdade social que
há no Brasil”, comenta Anaclaudia
Fassa, professora titular do
Departamento de Medicina Social
da UFPel e membro do Conselho
Deliberativo
da
Associação
Brasileira de Saúde Coletiva

(ABRASCO).
A docente lembra que o SUS ganha ainda mais
importância devido à sua organização capilar
no país, organizando a atenção à saúde nos
municípios brasileiros. A atenção primária cobre
todas as regiões do país, inclusive as mais
remotas e desfavorecidas. E a Estratégia de
Saúde da Família é fundamental nesse momento
e vai ser imprescindível no rastreamento dos
casos, na orientação dos casos leves e no
encaminhamento dos casos de maior gravidade.
SUS fundamental
“Os sistemas públicos universais são importantes
em qualquer contexto, ainda mais em situações
de pandemia como a do Coronavírus. Acho
que, depois que a COVID passar, e isso deve
acontecer em breve, talvez nós possamos
refletir só a importância desses sistemas. Mais
do que universalidade, discutir sistemas que
têm como eixo estruturante a saúde baseada
em evidências, com foco na saúde pública, em
questões sociais e na equidade. Na contramão,
os sistemas baseados no mercado tendem
a apresentar dificuldades em lidar com os
verdadeiros problemas de saúde da população.

Na grande maioria das vezes, não conseguem
promover saúde, muito menos em epidemias”,
comenta Bruno Pereira Nunes, professor da
Faculdade de Enfermagem da UFPel, doutor em
epidemiologia e um dos membros do Comitê
Interno para Acompanhamento da Evolução da
Pandemia por Coronavírus da UFPel.
O docente ressalta que é necessário entender
a saúde como um aspecto social para promover
populações verdadeiramente mais saudáveis,
tendo a ideia de saúde como algo mais amplo
e não somente como a ausência de doenças.
Assim, sistemas como o SUS representam parte
importante desse processo de promover saúde e
qualidade de vida para a população.
“Não existe sistema universal e equitativo,
baseado na saúde como direito social, que
possa promover o atendimento de saúde com
pouco financiamento. Acho que se fala bastante
que “não falta dinheiro, o problema é má gestão”.
Obviamente, a gestão adequada dos recursos
é fundamental, mas, para ter gestão adequada,
são necessários recursos suficientes”, completa
Bruno Pereira Nunes.
Anaclaudia também lembra da importância de,
para além de financiar devidamente a saúde
pública, ter políticas públicas para reduzir a
desigualdade social no país. “Por fim, essa
epidemia vai passar. Mas, além das perdas
humanas, vamos ficar com a economia
destruída. O que eu tenho para dizer é que tenho
esperança. Esperança de que a gente esteja
aprendendo com essa crise. Vamos começar a
lutar imediatamente por medidas capazes de
mitigar os efeitos da recessão nos mais pobres.
Como, por exemplo, a implementação de um
programa de renda mínima. Não 200 reais, né,
pessoal? Uma política séria. Vamos sair dessa
epidemia com um firme propósito de caminhar
no sentido da redução da desigualdade social”,
conclui Anaclaudia Fassa.
Ações da ADUFPel
A ADUFPel-SSind também está engajada
na prevenção ao novo Coronavírus. Além da
divulgação de informações pertinentes em
suas redes sociais e adesão à campanha
#FiqueEmCasa, a Seção Sindical tem
participado de várias frentes que atuam no
combate à pandemia. A última ação realizada
foi a compra de materiais e equipamentos para
doar às Unidades Básicas de Saúde (UBS)
vinculadas à UFPel.
Parte dos materiais e equipamentos de suporte
ao trabalho de atendimento e que serão
utilizados nessas rodadas de capacitação
já começou a ser entregue. Serão doados 9
gazebos articulados com laterais de proteção;
1000 aventais descartáveis; 10 termômetros de
infravermelho e 500 máscaras do modelo PFF2.
E, para alertar a população sobre a importância
do isolamento social e que essa luta é de todos,
fixou faixas nas cinco UBS vinculadas à UFPel.
Foto: EBC

Geral
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Depois do Coronavírus,
Greve Docente

E

m reunião conjunta dos Setores das
Instituições Federais, Estaduais e Municipais
de Ensino do ANDES-SN, ocorrida nos dias
14 e 15 de março, em Brasília (DF), professores
de todo o país aprovaram indicativo de Greve
Docente por tempo indeterminado. Participaram
em torno de 70 pessoas de 51 seções sindicais
e 7 diretores nacionais.
A deliberação ocorreu a partir dos resultados das
Assembleias de base de todo o país, realizadas
até a data da reunião, por solicitação do ANDESSN. Desde então, o Sindicato Nacional integra
um Comando Nacional Unificado de Mobilização
e Greve, juntamente à Fasubra e ao Sinasefe. O
Comando, que se reunirá semanalmente, propõe
traçar ações conjuntas de mobilização para a
construção do movimento paredista.
Em 15 de março, as três entidades reuniram-se
para o lançamento do Comando na capital federal,
em um ato simbólico em frente ao Sindicato dos
Professores no Distrito Federal (Sinpro-DF). O
protesto em defesa da educação foi finalizado
com a leitura de um manifesto elaborado pelas
entidades.
Na UFPel, Indicativo de Greve aprovado
A Assembleia Geral (AG) da ADUFPel-SSind,
realizada 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 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.
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.
“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, vamos perder o emprego”.
Após as discussões, as proposições da diretoria
da ADUFPel foram unanimemente aprovadas por
todos.
Atos do 18M foram suspensos
Devido à pandemia de COVID-19, as atividades de
rua do 18M - Greve Nacional da Educação - foram
suspensas em Pelotas. A decisão foi tomada
pelas entidades que participaram da construção
do 18M. No entanto, a paralisação dos docentes
da UFPel e do IFSul-CaVG foi mantida.

Corte de bolsas durante a pandemia: outra
razão para a Greve
Foi publicada no dia 18 de março, no Diário
Oficial da União, uma nova portaria da Capes
(Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal
de Ensino Superior) que altera os critérios
de distribuição de bolsas para programas de
pós-graduação. A medida amplia os cortes já
realizados anteriormente e terá forte impacto
nas universidades de todo o país, inclusive na
UFPel, pois resultará na redução de bolsas de
pesquisa em cerca de 15%.
Os
dirigentes
das
instituições
foram
surpreendidos com a nova portaria, pois o
processo de distribuição já havia sido discutido
com a comunidade acadêmica. “A Capes
edita uma portaria com uma sistemática de
distribuição de bolsas, minimamente discutida
com a comunidade, e, logo depois, sem
conversar com esta mesma comunidade, revoga
tudo em menos de um mês”, ressalta o pró-reitor
de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação (PRPPGI)
da UFpel, Flávio Fernando Demarco. A portaria
publicada anteriormente, que estabelecia um
teto máximo de corte, foi revogada e o teto
aumentado significativamente.
“Em uma crise, em que a nossa tábua de
salvação é a ciência, o governo aproveita o caos
para justamente cortar investimentos na ciência.
Isso demonstra muito o tipo de propósito do
governo em relação à educação, à ciência e
tecnologia. Quando estamos precisando tanto
de pesquisa em relação a vírus e micróbios, o
programa de Pós-Graduação em Microbiologia e
Parasitologia perdeu 10 bolsas de doutorado”,
aponta Demarco.
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Projeto Usina Feminista proporciona autonomia financeira
a mulheres em situação de vulnerabilidade

A

pesar de ter sido, de fato, colocado
em prática em outubro 2019, foi em
2017 - “entre um desabafo político e
inquietações” - que começou a se estruturar
o projeto Usina Feminista. Mulheres que tinham
em comum os mesmos anseios e vontades,
organizaram-se de forma coletiva e direta no
combate à violência, desigualdade de gênero e
precariedade. A partir disso, criaram um projeto
que promovesse sustento e autonomia financeira
e cidadã, através da capacitação profissional,
para mulheres em situação de vulnerabilidade,
desempregadas ou subempregadas.
Segundo algumas das integrantes do projeto,
Marta Rodrigues e Rogéria Garcia “o que uniu
o grupo, inicialmente, foi a noção de que,
para combater desigualdade de gênero, é
imprescindível que se fale sobre sustento,
trabalho e autonomia financeira, ou seja, sobre a
estrutura do cotidiano das mulheres submetidas
a todos os tipos de violências”. Dessa forma, foi
em constatações sobre as diferentes realidades
que o projeto foi construído.
O projeto
A Usina Feminista é um projeto cooperativo de
capacitação e formação de mulheres pelotenses
em moda e costura, com o objetivo de auxiliar
nos seus sustentos sem exposição a situações
de violência ou degradantes, sem exploração
e sem precarização do trabalho. Segundo a
estudante que também faz parte do projeto,
Tamires Dias (Kurai), a Usina atua com produção
solidária, sendo mais voltada para o setor do
vestuário. “São várias mãos que atuam em
conjunto oferecendo capacitação para essas
mulheres”.
A ideia, conforme apontam as coordenadoras,
é trabalhar na formação “a partir de reflexões
feministas e contra-capitalistas (...) produzindo
materiais que carregam outra forma de ser
e estar no mundo”. Elas ressaltam que em
praticamente todos os dias de trabalho são
levantadas discussões sobre gênero e questões
sensíveis, e estão sempre abertas a dialogar
com todas as pessoas, independente dos
entendimentos de sexo/gênero e identidades
de cada uma.
O projeto também envolve a construção de
espaços seguros, onde as mulheres possam
expressar-se sobre assuntos cotidianos que
permeiam as suas vidas sem receios. É por
isso que “os produtos não são pensados

apenas para mulheres, mas a produção sim. O
desenvolvimento dos projetos associados à
Usina e as participantes dos cursos, são e serão
mulheres – por conta de todos os problemas
sociais”, contam.
A Usina é composta por várias equipes de
mulheres que possuem voz ativa e estruturamse de forma horizontal. São 12 pessoas a frente
do projeto, além de outras colaboradoras não só
em Pelotas, mas em outros estados. Ele engloba
também 20 participantes fixas dos cursos de
moda e costura, distribuídas em duas turmas. Já
o número de mulheres presentes nas aulas oscila
entre 5 a 9. É estruturada em equipes de vendas,
criação, de corte e de costura, de redes e de
formação, além de centro de estudos - tanto em
estudos feministas quanto estudos da própria
moda e da Indústria têxtil como em educação e
saúde.
Atualmente, a Usina é mantida por meio de
doações e da venda de produtos, que servem
para reposição de material e pagamento parcial
do transporte. Além disso, as peças de vestuário
são produzidas através de doações de retalhos.
Os cursos ofertados são gratuitos e, por conta
disso, o trabalho é voluntário. “A Usina é muito
jovem ainda, qualquer empresa começa suas
atividades com um valor considerável para
insumos e pagamento de pessoal e nós não
tivemos esse investimento inicial”, contam Marta
e Rogéria. Até o momento, foram feitas rifas para
auxiliar na aquisição de material e receberam
ajuda de parcerias. O que ajudou, também, foi a
doação de retalharia do Atelier Eliza Andrade.
A Usina Feminista também possui parceria com
o projeto de extensão de formação feminista,
estudos de gênero e estudos sobre mulheres
e o mundo do trabalho “Costurando estradas,
alinhavando caminhos – a produção das mulheres
periféricas na geração de renda e autonomia”,
da UFPel. A docente de História da Universidade,
Rejane Jardim, e a pedagoga e servidora técnicaadministrativa em educação, Rogéria Garcia,
são colaboradoras da Usina e responsáveis pelo
projeto de extensão pela UFPel.
Espaço para a reflexão e ação
O projeto, segundo a docente Rejane Jardim,
tem como objetivo desenvolver uma cidadania
feminista que considere as mulheres antes de
tudo. “As mulheres são sujeitos estratégicos
na história de uma maneira geral e da história
contemporânea em particular, justamente
neste momento de biopolíticas que afetam as
nossas vidas diretamente. Ele tem o objetivo de
estender às mulheres uma reflexão e ação que
apontem para o protagonismo e a prioridade
que as mulheres se constituem no mundo
contemporâneo”.
Tendo em vista esse momento difícil e de
retirada de direitos, segundo Jardim, as mulheres,
dos sujeitos sociais, integram o grupo dos
mais afetados. Nesse sentido, o projeto tem
proporcionado a experiência da reflexão, do
pensamento e da ação.
A docente ainda salienta a importância da
organização em redes para troca de experiência
e conhecimento a partir das teorias críticas

do feminismo contemporâneo. “Fizemos uma
recente experiência sobre isso, fizemos uma
incursão introdutória ao pensamento e ao
movimento feminista de modo geral, o que tem
gerado uma série de reflexões particulares
e coletivas. E, para além disso, nós temos
a fantástica experiência de participar de um
evento internacional de mulheres em São Paulo
e com isso estabelecer contato com essas
mulheres de diferentes partes do país e da
América Latina”, contou.
Como contribuir?
As roupas podem ser adquiridas no próprio local
onde são confeccionadas, em uma sala na
rua Padre Anchieta, 1274 (antiga Escola Santa
Margarida) ou por meio de contato na página da
Usina no Facebook.
O espaço e os maquinários são compartilhados
com o Bem da Terra, projeto de economia solidária,
que é acolhido pela Universidade Católica de
Pelotas. Por isso, a Usina Feminista funciona
alternadamente com o projeto de costura do
Bem da Terra, durante as segundas, quartas
e sextas. A falta de um espaço maior também
limita o acolhimento de novas participantes, que
no momento está suspenso, mas todos e todas
que tiverem interesse em conhecer o trabalho de
perto estão convidados, ressalta Kurai.
Uma “vaquinha” online está sendo realizada para
a aquisição de mais máquinas de costura. Acesse
facebook.com/usinafeminista ou procure por @
usinafeminista no Instagram para contribuir.
Resultados
A Usina, que está prestes a ser registrada como
ONG, também já foi selecionada para eventos
fora do Rio Grande do Sul. De 4 a 6 de março,
representantes do grupo estiveram em São
Paulo para participar do evento promovido pelo
Sesc chamado “Nós, Tantas Outras - Saberes,
Ciência e Tecnologia”. Em Pelotas, a Usina foi
escolhida pelo programa Economia da Cultura
e Diversidade, promovido pela Secretaria de
Cultura (Secult), para participar com o projeto
“Flores, para não dizer que não falamos em
Janetes”, em homenagem à artista local Janete
flores, que dou parte do seu trabalho para a
Usina.
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Comissão Eleitoral suspende eleições
para diretoria do ANDES-SN

N

o dia 24 de março, a Comissão Eleitoral
Central (CEC) do ANDES-SN deliberou a
suspensão das eleições para a diretoria do
Sindicato Nacional. O processo, que culminaria
na votação nacional em 12 e 13 de maio, foi
paralisado por conta da pandemia do Coronavírus
(COVID-19).
A CEC se reuniu extraordinariamente, por
videoconferência, com a Assessoria Jurídica
Nacional (AJN), para analisar os requerimentos
formulados separadamente e em conjunto

pelas Chapas 1 e 2. A suspensão foi deliberada
“tendo em vista a pública e notória gravidade
da situação de saúde pública causada pela
pandemia do novo coronavírus em nosso
país, que acarretou medidas restritivas de
funcionamento de estabelecimentos públicos e
privados e de circulação de pessoas”.
A medida foi tomada de maneira unânime. A CEC
espera, “para além de garantir que o processo
eleitoral possa ocorrer de forma democrática,
garantindo-se a ampla participação de todo(a)

As chapas
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 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 Ricardo Opuska (Universidade Federal
do Paraná). Eles concorrem, respectivamente,
aos cargos de presidente, secretário-geral e 1º
tesoureiro.

Rivânia Moura

Celi Taffarel

s filiado(a)s e a igualdade de condições entre
as chapas concorrentes, busca primordialmente
nesse momento de emergência sanitária
preservar a vida de todo(a)s aquele(a)s que
dele participarão”.
Foi suspensa, também, a realização de campanha
eleitoral por todos os meios, inclusive digital, a
partir desta quarta (25). A próxima reunião da
CEC ocorrerá em 22 de abril e nela a suspensão
do processo eleitoral será reavaliada.

