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Editorial

Mural

Que venha um inverno aquecido
por muitas lutas sociais
Estamos começando o mês de junho, quando
o inverno inicia e o frio fica mais rigoroso.
Nesse período, as enfermidades respiratórias
aumentam. A demanda pelo sistema de
saúde também. Esse ano, tal questão se
agrava por conta da pandemia que estamos
enfrentando. O país registra a cada dia
novos recordes de casos e mortes. Boa parte
desses números poderiam ser amenizados
se tivessemos governos responsáveis no
país. O governo federal, desde o início da
pandemia, sempre deixou explícito que o
lucro empresarial é prioridade em relação
à milhares de vidas que são ceifadas
por conta disso. “E daí?” diz o presidente
subordinado aos interesses das corporações
financeiras e ao governo norte-americano
que, também, preconiza o lucro antes da vida.
Mas, não é apenas o governo federal que
mantém essa postura. O governo Eduardo
Leite e a prefeita Paula Mascarenhas,
ambos do PSDB, iniciaram medidas de
abertura do comércio, relaxando as medidas
necessárias para combater a COVID-19.
Dentre essas medidas, inclusive o anúncio
da retomada de aulas presenciais nas
escolas públicas que poderá colocar em
risco milhares de crianças nas escolas.
A este triste cenário se somam também
as medidas econômicas dos governos para
atacar os trabalhadores e trabalhadoras,
especialmente dos serviços públicos. A
aprovação do congelamento dos salários até
2021 aponta uma grande perda remuneratória
à servidores de todas as esferas que já vem
sofrendo sucessivas perdas há alguns anos.
Estas são algumas das razões para que a
indignação popular aumente a cada dia. Nos
EUA, a tragédia do assassinato de George
Floyd pelas forças policiais foi estopim para as
grandes manifestações anti-racistas que estão
ocorrendo, lá e no mundo todo. Aqui no Brasil,
as lutas antifascistas e pelo fim do governo
Bolsonaro/Mourão estão se ampliando,
inclusive com ações de rua realizadas com
os devidos cuidados sanitários para evitar
a disseminação do novo Corona Vírus.
Que este inverno seja aquecido pelo calor das
lutas sociais, pela solidariedade da classe
trabalhadora e pelo combate responsável à
pandemia.

EXPEDIENTE

Jornal VOZ DOCENTE / Publicação da Associação dos Docentes da UFPel - Seção Sindical do ANDES-SN (ADUFPel) . Tiragem: Digital (excepcionalmente durante a pandemia de COVID-19)
Redação: Gabriela Venzke (MTB 0016368/RS) e Mathias Rodrigues (MTB 10126/PR) Diagramação: Mathias Rodrigues Fotografias: Acervo e Assessoria ADUFPel e ANDES-SN. Capa: Gabriela Venzke.

Presidenta: Celeste dos Santos Pereira . Primeira Vice-Presidenta: Angela Moreira Vitória (Afastada a partir de 04.06.2020 a título de desincompatibilização nos termos da Lei 64 de maio de 1990).
Segundo Vice-Presidente: Francisco Carlos Duarte Vitória . Secretário Geral: Miriam Cristiane Alves . Primeiro Secretário: José Carlos Marques Volcato.
Segunda Secretária: Larissa Dall’Agnol . Primeiro Tesoureiro: Robinson Santos Pinheiro . Segundo Tesoureiro: Avelino da Rosa Oliveira .
Terceiro Tesoureiro: Giovanni Ernst Frizzo (Afastado a partir de 04.06.2020 a título de desincompatibilização nos termos da Lei 64 de maio de 1990).
CONTATOS . Site: adufpel.org.br . Email: secretaria@adufpel.org.br . Facebook: /adufpel . Endereço: Major Cícero de Góes Monteiro, 101 - Centro - Pelotas . Cep: 96015-190 .
Telefone: (53) 3227.2360 Colaborações e sugestões para o jornal: imprensa@adufpel.org.br
ATENDIMENTO EXTERNO: suspenso durante pandemia de COVID-19. Procure a ADUFPel-SSind por meios digitais das 8h às 12h e das 14h às 18h.

ADUFPel

VD - 04/2020

ADUFPel Seção Sindical do ANDES-SN

3

Movimentos sociais e entidades sindicais apostam
em lives para manter a população mobilizada

P

ara garantir a aproximação com a categoria
docente e população em geral, estimular
a participação e atentar para as pautas
e medidas que estão em debate atualmente,
diversos movimentos e entidades sociais e
sindicais têm se reinventado e apostado em
ferramentas on-line. Isso tem ocorrido desde
o início da pandemia do novo coronavírus, que
impossibilitou atos e atividades de mobilização
presenciais a partir da segunda quinzena de
março.
O distanciamento social não é um empecilho para
dar continuidade à luta contra o aprofundamento
da retirada de direitos. Mesmo em casa, a
população não deixou de se manifestar e fazer
frente contra os retrocessos. Diversos atos
virtuais já ocorreram até então, como, por
exemplo, panelaços que têm tomado conta das
janelas de todo o país. Além disso, lives, vídeos
e podcasts têm sido alternativas para o diálogo
e troca de conhecimento.
Com a preocupação de diversificar a
comunicação, assim como os demais sindicatos,
o ANDES-SN e a ADUFPel também passaram a
experimentar novas formas de se comunicar
com a categoria docente e discutir pautas do dia
a dia. Além das publicações diárias de notícias
no site, redes sociais e comunicação via e-mail,
começaram a promover lives sobre temas
atuais e de extrema relevância, que envolvem
educação, saúde e segurança públicas, racismo,
sexismo, bem-estar, entre tantos outros temas.
As iniciativas, conforme aponta a presidente
da Seção Sindical, Celeste Pereira, tiveram uma
boa repercussão e alcance de público até o
momento. Segundo ela, as ferramentas digitais
são importantes para a compreensão do que
está acontecendo, para aprofundar análises e
construir ações de enfrentamento diante desse
contexto de graves ataques à educação e aos
serviços públicos.
“Mesmo com as restrições que o necessário
isolamento social coloca para as atividades
presenciais, o contexto político do nosso
país não é nada favorável para que a gente
possa deixar de fazer as ações políticas que

o sindicato se propôs a fazer e
sempre construiu. Vivemos um
contexto em que a pandemia
contribuiu ainda mais para
aumentar o grau de exploração
da classe trabalhadora, em geral,
e, em especial, os ataques ao
serviço público”, destaca.
Lives da ADUFPel
A ADUFPel realizou a sua primeira
live, transmitida pelo Facebook,
em 28 de abril, na qual foram
abordados COVID-19, saúde e
educação públicas. A atividade
contou com a participação da
Seção Sindical dos Docentes
da Universidade Federal do Rio
Grande (APROFURG) e buscou
ampliar o debate sobre conjuntura
durante o avanço da pandemia e
seus impactos aos trabalhadores
e à saúde e à educação públicas,
além de fortalecer a luta e a
parceria das entidades que vêm
trabalhando em conjunto em várias frentes.
Os debatedores, Celeste Pereira, presidente
da ADUFPel, e Cristiano Engelke, presidente da
APROFURG, falaram por 1h e 8 minutos sobre a
importância da defesa da vida frente à economia,
as consequências do Ensino à Distância (EaD)
no ensino superior, os ataques ao funcionalismo
público, de que forma a pandemia afeta a
população mais vulnerável e fizeram uma análise
do mundo pós COVID-19.
Na
segunda
live,
docentes
trataram,
especificamente, das implicações do Ensino
à Distância na educação pública superior. A
transmissão, também no Facebook da Seção
Sindical, aconteceu no final da tarde do dia 7 de
maio. O debate teve a participação do docente
do Centro de Letras e Comunicação e primeiro
secretário da ADUFPel, José Carlos Marques
Volcato, e da professora do curso de licenciatura
em Música da UFPel, Regiana Blank Wille. A live foi
traduzida por dois intérpretes de Libras e contou

com a mediação do jornalista Mathias Rodrigues.
Ambos analisaram, de maneira crítica, o modelo
de educação à serviço do capital, que tem
sido parte da agenda empresarial e tem se
intensificado nos últimos anos. Além disso,
falaram sobre as consequência do EaD para a
educação em geral e, especialmente, na UFPel.
Lives conjuntas das entidades de Pelotas
Entidades sindicais da educação de Pelotas,
integradas por ADUCPel, ADUFPel, ASUFPel,
CPERS, SIMP, SINASEFE, SINPRO-RS, SINTAE-RS,
somaram forças para realizar lives conjuntas a
partir do mês de maio. A primeira aconteceu no
dia 13 e teve como tema central “Educação em
disputa em tempos de pandemia: o que dizem as
trabalhadoras e os trabalhadores”.
Os convidados foram Olinda Evangelista (UFSC),
Maria Raquel Caetano (IFSul) e Marcos Kammer
(SINPRO-RS), com a mediação de Débora
Sinoti (SIMP), que trataram das implicações do
Ensino à Distância (EaD) nos âmbitos municipal,
estadual e federal, nas redes pública e privada,
da educação básica ao ensino superior.
No dia 3 de junho, o tema "Trabalhadores e
trabalhadoras em Educação precisam ter voz: são
nossas vidas!" norteou a segunda transmissão
ao vivo das entidades. Participaram Angela
Vitória, professora de Medicina da UFPel e diretora
da ADUFPel, e Cristine Jaques Ribeiro, docente
de Serviço Social da UCPel, sob a mediação de
Celeste Pereira, presidente da ADUFPel.
Onde assistir às lives?
As transmissões das das entidades da educação
de Pelotas têm ocorrido simultaneamente pelas
páginas no Facebook dos sindicatos. Já as lives
da ADUFPel, podem ser acompanhadas apenas
pelo Facebook da entidade. Todas as lives podem
ser acessadas pelo canal da ADUFPel no YouTube.
Acompanhe nosso site e redes sociais para ficar
por dentro das próximas!

4 ADUFPel Seção Sindical do ANDES-SN

Cultura

VD - 04/2020

Dicas de filmes e série para assistir em casa
durante o isolamento social
Imagem: Divulgação La odisea de los giles

A Ilha dos Cachorros
“Ilha dos Cachorros” é um filme de
animação stop-motion norte-americano de
2018, dirigido por Wes Anderson, também
conhecido pelo premiadíssimo “O Grande
Hotel Budapeste”, além dos “Os Excêntricos
Tenenbaums” e “Moonrise Kingdom”. A produção
foi indicada ao Oscar em 2019 nas categorias de
Melhor Filme de Animação e Melhor Trilha Sonora
Original.
Como uma metáfora dos governos totalitários,
em um futuro distópico, o longa-metragem
conta uma história que se passa na cidade
de Megasaki, no Japão, onde um governante
autoritário ordena que todos os cães sejam
levados para uma ilha repleta de lixo, exilados,
depois que uma epidemia que os atingiu.
O prefeito, com intenso marketing, convence a
maioria das pessoas que os cães são perigosos
e precisam ser excluídos do convívio em
sociedade e exterminados. A partir disso, em
busca de seu cachorro de estimação, um menino
órfão, chamado Atari, viaja até a ilha. Em meio
a essa busca, o roteiro foca, principalmente, na
importância da mobilização, da pesquisa e da
ciência.

A

A Odisseia dos Tontos
O filme é uma comédia dramática sobre o esforço
dos trabalhadores argentinos para sobreviver
em meio à crise de 2001 que assolou o país,
resultado do aprofundamento de um programa
neoliberal que colapsou a economia. O longa é
baseado no romance do escritor Eduardo Sacheri,
coautor do roteiro junto ao diretor Sebastián
Borensztein (Um Conto Chinês e Kóblic).
Nele, Fermín Perlassi, interpretado pelo ator
Ricardo Darín, lidera um grupo de moradores de

uma cidade da província de Buenos Aires. Antes
da crise, Perlassi tem a ideia de começar uma
cooperativa que incentive a agricultura local e
gere empregos. Para isso, convida aqueles que
têm interesse a contribuírem para a compra de
uma propriedade.
No entanto, não esperavam que a Argentina
enfrentaria uma de suas grandes crises
econômicas, que proibiu os cidadãos de
zerar as contas correntes e poupanças,
permitindo a retirada de apenas uma pequena
quantia de pesos por semana. Diante disso,
o grupo perde tudo, sofre um golpe, e
decide sair em busca do que lhe foi roubado.
O Poço
A história da produção espanhola, classificada
como terror, disponível na Netflix, se passa em
uma prisão vertical, onde os prisioneiros ficam
espalhados em duplas por centenas de níveis.
A única chance que têm para se alimentarem é
apenas uma vez por dia, quando uma plataforma
com um enorme buffet começa a passar pelos
andares. Ela inicia no nível mais alto e vai descendo
lentamente. Porém, a comida que deveria ser
suficiente para todos, raramente passa do nível
50. Os demais lutam para sobreviver enquanto
não são novamente realocados em outro nível,
que muda mensalmente.
Não é por acaso o sucesso do filme - que
esteve entre os mais vistos no final de março
na plataforma de streaming - neste momento
de pandemia, em que todos estão isolados em
suas casas, muitos em espaços pequenos e/ou
desconfortáveis, passando por experiências e
sentimentos novos. “O Poço” traz à tona uma série
de reflexões sobre privilégios, solidariedade,
desigualdade social e o comportamento humano

diante de uma situação crítica. Além de mostrar
os horrores da escassez de alimentos e como
podem transformar as pessoas.
O diretor Galder Gaztelu-Urruti explicou que o
roteiro foi originalmente escrito para ser uma peça
teatral que acabou nunca sendo feita. Segundo
ele, o filme tem como objetivo fazer com que os
espectadores pensem em como se comportariam
dependendo do nível em que estivessem.
English Game (minissérie)
English Game é uma minissérie da Netflix que
aborda, de forma crítica, a origem moderna
do futebol, por um viés da luta de classes.
Com apenas seis episódios, a produção é
dos mesmos criadores de “Downton Abbey”,
e por isso possui uma estética semelhante à
aclamada série britânica.
A história começa a ser contada a partir de
1879, tendo dois protagonistas: Fergus Suter
(Kevin Guthrie) e Arthur Kinnaird (Edward
Holcroft). Suter é um trabalhador nascido
na Escócia, que se muda para a cidade de
Darwen, no norte da Inglaterra, para jogar em
um time de operários. Ele vai a convite de
James Walsh (Craig Parkinson), dono de uma
tecelagem, que o contratou para trabalhar na
fábrica e, nas horas vagas, impulsionar o time
de futebol. O outro protagonista, Kinnaird, é um
aristocrata de família rica e atua como capitão
dos Old Etonians - time é composto de playboys
arrogantes.
Os personagens cumprem o papel de mostrar
duas visões diferentes sobre o esporte: da
aristocracia e das lutas do proletariado na
época. O abismo, grande entre os dois, serve
de pano de fundo para o desenvolvimento da
história.
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Os perigos do relaxamento do isolamento
no Rio Grande do Sul e em Pelotas

governador Eduardo Leite e a prefeita
Paula Mascarenhas, ambos do PSDB,
têm tomado medidas semelhantes para
o combate à pandemia do novo Coronavírus
(Covid-19). Se em um primeiro momento, os
gestores instituíram o isolamento social e
o fechamento do comércio, tanto em nível
estadual quanto em Pelotas, já no final de abril
as coisas mudaram.
Cedendo às pressões do empresariado e dos
comerciantes, o isolamento foi relaxado no
estado e no município. O governo gaúcho instituiu
também uma divisão regional, com bandeiras
amarela, laranja e vermelha, para definir o nível
de distanciamento necessário em cada local do
estado a depender do número de casos e da
capacidade da rede hospitalar.
Desde então, o número de casos têm crescido.
Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, até
o dia 3 de junho já havia 245 vítimas fatais e
quase 10 mil casos de Coronavírus confirmados
no Rio Grande do Sul. A Sociedade Gaúcha de
Infectologia recentemente criticou que usar
apenas o número de internados para definir as
bandeiras regionais é perigoso e pode acarretar
em atrasos de um mês no acompanhamento da
pandemia.
“Em que pese o RS não ser o estado com maior
número de casos de Covid-19, sabemos que o
inverno vai começar, quando o número de doenças
respiratórias aumenta muito. E a flexibilização do
isolamento para esse “isolamento controlado” é
preocupante. Não temos a dimensão de quanto
o clima frio vai incidir nos casos de Covid”,
comenta Celeste Pereira, presidente da ADUFPel.
Flexibilização do isolamento
“A prefeitura começou bem com os protocolos
de segurança sanitária. Infelizmente, no dia 23
de abril, voltou atrás, reabriu o comércio e, a
partir disso, o número de contágios aumentou
drasticamente. A reabertura do comércio feita
pela prefeita Paula Mascarenhas foi errada e os
resultados aparecem a cada dia. O SIMP analisa
que esse tipo de procedimento, atendendo os
interesses dos empresários, foi equivocado, e

os resultados devem se acentuar ainda mais ao
longo do tempo”, avalia Maicon Bravo, diretor do
SIMP, sobre o relaxamento do distanciamento
em Pelotas.
Para o Conselho Estadual de Saúde (CES/RS),
o processo estadual de flexibilização é “ilegal
e temerário”. A retirada da obrigatoriedade
dos incisos que tratam do monitoramento de
temperatura e de testagem dos trabalhadores
como critério de funcionamento para os
estabelecimentos públicos ou privados, de
acordo com o CES, “sobrepõe o interesse
econômico de poucos ao interesse público” e
torna a norma ineficaz.
Conforme a nota, o governo, dessa forma,
cede à pressão dos setores empresariais e
seus aliados apesar da gravidade da pandemia,
colocando o emprego como mais importante que
a saúde da população. O Conselho reforça que,
diante dessa situação de calamidade, “cabe ao
Estado garantir as condições de sobrevivência
das populações necessitadas e dos setores
econômicos mais frágeis com recursos públicos
advindos dos impostos pagos pela sociedade”.
“O momento é de cautela. Há países que
relaxaram o distanciamento e estão tendo a
retomada da doença. Ainda é o momento inicial da
doença, já morreu gente demais e não podemos
permitir que isso continue acontecendo. A
nossa prioridade tem que ser defender a vida”,
completa Celeste Pereira
A educação durante a pandemia
O governo do RS apresentou um planejamento
composto por cinco etapas, por meio da
Secretaria Estadual da Educação (Seduc), para
a retomada das aulas. As duas primeiras fases
estão definidas, já as demais ainda dependem
da análise da propagação do coronavírus
e do aumento da circulação de pessoas. A
perspectiva é a de que aconteça a volta às
aulas de maneira 100% presencial em setembro,
assim que concluídas todas as etapas, porém
o plano apresentado pelo governo está sujeito
a revisões mensais e as datas podem ser
alteradas.

Na primeira fase, o ensino remoto será realizado
com apoio da plataforma Google for Education, na
qual serão criadas 37 mil turmas e a aplicação das
atividades serão feitas pelos pais. Na segunda
etapa, que está prevista para iniciar em 15 de
junho, será permitida a volta do ensino superior,
das pós-graduações, do ensino técnico e de
cursos livres, como escolas profissionalizantes,
de idiomas, artes ou similares. No entanto, a
volta presencial é restrita às atividades práticas
essenciais, como conclusão de curso, pesquisa,
estágio curricular obrigatório.
De acordo com o diretor-geral do 24º Núcleo do
CPERS Sindicato, Mauro Amaral, desde o início
da pandemia, o Sindicato tem se posicionado
pela suspensão das aulas presenciais porque
não há segurança necessária para a preservação
da vida dos trabalhadores, dos alunos e dos pais.
Para um retorno seguro às atividades presenciais,
salienta que é necessário seguir e observar o
que diz a Organização Mundial da Saúde (OMS). “É
preciso que tenhamos, no estado, a transmissão
do coronavírus sob controle. Também, que os
sistemas de saúde sejam capazes de detectar,
testar, isolar e tratar todos os casos e rastrear
todos os contatos. O que não temos neste
momento”.
Em relação à implementação de ensino remoto,
afirma: “Nós concordamos que no mês de junho
é inviável a realização das aulas presenciais
porque estamos em uma escala ascendente do
coronavírus aqui no Estado do Rio Grande do
Sul. Por outro lado, também, nos posicionamos
que as aulas à distância não são o ideal, mas,
diante desse momento, é o que é possível fazer.
O CPERS tem clareza que nada substitui as aulas
presenciais, que esse processo que a educação
envolve, de afeto e de relações intensas durante o
ensino-aprendizagem, jamais serão substituídas
pelas aulas à distância.
Na UFPel, serão ministradas aulas remotas, como
pode ser lido em matéria na página 6. Já na rede
municipal de Pelotas ainda não há previsão para
qualquer retorno ao período letivo.
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Calendário Alternativo da UFPel é aprovado

M

esmo diante de críticas da comunidade
acadêmica, será implementado na
UFPel um Calendário Alternativo, com
a realização de atividades por meio do ensino
remoto a partir de 22 de junho, estendendo-se
por 12 semanas. A proposta foi aprovada no
dia 22 de maio pelo Conselho Coordenador do
Ensino, da Pesquisa e da Extensão (Cocepe).
A apreciação ocorreu em reunião virtual do
Conselho apenas um dia após a apresentação
de uma nova proposta pela Reitoria, em live no
Facebook, o que foi alvo de críticas por parte
da comunidade formada por docentes, técnicoadministrativos e discentes, que vê o assunto
ainda com preocupações e incertezas.
Como funcionará o Calendário Alternativo
Até o dia 12 de setembro, disciplinas optativas
poderão ser oferecidas para graduação e pósgraduação, já as obrigatórias deverão passar
por avaliação dos colegiados de curso e serem,
preferencialmente, ofertadas para estudantes
concluintes. As práticas deverão ser 100%
remotas também depois de passarem por
avaliação dos colegiados.
Também, neste período, os estágios poderão ser
oferecidos somente em cursos de bacharelado
e tecnológicos. E os Trabalhos de Conclusão
de Curso (TCCs) serão também feitos com
orientação à distância, quando possível.
A reunião do Cocepe
Participaram conselheiros, o vice-reitor e
presidente do Cocepe, Luis Centeno do Amaral,
o pró-reitor de Pesquisa, Pós-Graduação e
Inovação (PRPPGI), Flávio Fernando Demarco, a
pró-reitora de Ensino, Maria de Fátima Cóssio
e a pró-reitora de Extensão, Francisca Ferreira
Michelon. A ADUFPel-SSind solicitou espaço
para fala durante a reunião, como ocorreu em
oportunidades anteriores, porém a Reitoria não
autorizou a participação de seus representantes.
A transmissão, que durou cerca de 4h20, passou
por diversos problemas técnicos e dificuldades,
inclusive, ficando alguns minutos fora do ar,
o que gerou comentários como o de Édna da
Rocha: “Falam em inclusão digital e implementar
ferramentas digitais, quando os próprios têm
dificuldades de manusear as ferramentas. Isso
que são das áreas de exatas/ tecnologias. O
que resta para os estudantes? Percebam o
equívoco”.
Preocupações
As manifestações dos colegiados, lidas pelos
conselheiros antes da votação, demonstraram
que há insatisfação e diversas preocupações
por parte de coordenadores, docentes, técnicoadministrativos e estudantes. Foram apontadas
algumas questões para amenizar os problemas
constatados e para que a proposta seja menos
excludente possível.
Um apontamento em comum apresentado pelos
colegiados refere-se à questão do acesso, não
só à internet, mas de como alunos e professores
irão se adaptar a esse modelo de ensino, em um
momento delicado em que a estrutura familiar
está modificada, bem como o tempo e o espaço.
Além disso, questionaram a qualidade do ensino

já que a utilização de novas ferramentas requer
formação e amadurecimento para a transposição.
Também, foi defendido maior tempo para
discussão para que os colegiados pudessem
trabalhar a nova proposta, apresentada somente
um dia antes da reunião do Cocepe. Alguns dos
documentos lidos afirmaram que a velocidade
com que foi tratado o Calendário Alternativo
gerou um desconforto entre a comunidade
acadêmica, já que muitos docentes não se
sentem capacitados, como também destacam
que a minuta não estava madura o suficiente
para ser discutida no Cocepe. “Enquanto tiver
curso que não se sinta plenamente contemplado
pelo sistema que está sendo oferecido, isso
precisa ser discutido”, afirmou o acadêmico
Gabriel da Silva Chagas.
Para diretoria da ADUFPel, decisão foi
aligeirada
A ADUFPel-SSind, ao longo do processo de
formulação do Calendário, conforme carta
aberta divulgada no dia 25 de maio, fez críticas
e sugestões à proposta e apontou um caminho
diverso do proposto pela administração da
Universidade. Tais críticas e sugestões também
fizeram parte de um documento apresentado à
gestão no dia 12 de maio e publicado na página
da ADUFPel.
Também, de acordo com posicionamento
divulgado em 5 de maio, a diretoria e o Conselho
de Representantes (CR) da ADUFPel afirmaram
que “a excepcionalidade do momento não pode
servir de pretexto para que sejam escolhidos
caminhos que, historicamente, foram apontados
por organizações acadêmicas, entidades
estudantis e sindicatos de trabalhadores em
educação, como nefastos para a formação
de gerações de estudantes. (...) São gerações
que sentirão os resultados dos investimentos
e das escolhas feitas em diferentes níveis de
governo e, internamente, em redes de ensino e
instituições educacionais”.
A presidente da ADUFPel, Celeste Pereira,
destaca algumas consequências da aprovação
da proposta de Calendário Alternativo. De
acordo com ela, o ensino remoto não é a
forma e a solução mais adequada, pois rompe
com a perspectiva da troca entre servidores
e estudantes. Ao criticar o modelo, afirma que
corrobora com a precarização do trabalho docente
e contribui para a o aumento das desigualdades,
já que nem todos os estudantes terão acesso.

“As próprias discussões que têm acontecido nas
lives e nas reuniões demonstram a fragilidade da
internet quanto instrumento porque as pessoas
não têm acesso, porque as redes caem, porque
nem todo mundo tem equipamento adequado”.
Ela reforça que a decisão foi “tomada de forma
realmente aligeirada e não permitiu o debate
mais profundo e sério por todos os envolvidos”.
Segundo Celeste, embora a Reitoria tenha
ignorado a proposta apresentada pela Seção
Sindical junto ao Conselho de Representantes,
o texto cumpriu um papel importante porque
a proposta original teve que ser alterada. “Não
é o que nós propúnhamos, não é o que nós
compreendemos como mais correto para o
processo, no sentido de garantir os princípios da
Universidade”.
A docente ressalta que a ADUFPel permanecerá
atenta e irá denunciar todas as ações que
contribuam para a precarização do trabalho. “Esse
é o papel da ADUFPel e nós consideramos que é
absolutamente necessário. De fato, a gente tem
muitas preocupações com a questão da carreira
e do trabalho docente, e vamos manter a nossa
atuação firme e forte quanto Seção Sindical, que
tem uma perspectiva de uma sociedade mais
justa, onde a saúde, a educação e a segurança
são prioridades para os trabalhadores em geral”.
Renato Waldemarin, coordenador do Conselho
de Representantes da ADUFPel, avalia a decisão
como “apressada, metodologicamente falha
e que não corresponde obrigatoriamente ao
desejo da comunidade, porque a comunidade,
de fato, não teve conhecimento de todas as
propostas e nem pode discutir a proposta
final”. O docente aponta que é questionável a
metodologia, pois, por exemplo, o documento
construído pelo CR e assinado por um coletivo
de pelo menos 20 pessoas teve o mesmo
peso de documentos assinados por um único
professor.
A forma como a Reitoria realizou a compilação
das propostas, sem levá-las para o debate
na comunidade acadêmica, é ressaltada por
Waldemarin. “Era necessário um tempo maior
de discussão com a divulgação de todas
as propostas existentes, de tudo aquilo que
foi colocado para discussão no conjunto
da Universidade, e que simplesmente essa
produção da Universidade, essa riqueza
diversa, não foi colocada para ser discutida
pela própria comunidade, que não teve acesso
a tudo que ela produziu, e ficou restrito às mãos
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Projeto da UFPel estuda efeitos da Seca
e da Covid-19 na Agricultura Familiar

ocentes do Departamento de Ciências
Sociais Agrárias (DCSA) da Faculdade
de Agronomia Eliseu Maciel (FAEM) da
UFPel criaram recentemente o Observatório da
Problemática da Seca e da Covid-19 na Agricultura
Familiar. São divulgados boletins semanais que
abordam a situação dos agricultores em meio
aos efeitos problemáticos da estiagem e da
pandemia.
A ideia dos participantes é que o Observatório vire
um projeto de extensão oficial da universidade.
Letícia Paludo Vargas, professora substituta, é
uma das idealizadoras. Ela explica que o trabalho
vem sendo realizado com o objetivo de manter
a universidade ativa durante a suspensão das
aulas pela pandemia da Covid-19.
“As atividades são desenvolvidas através
de reuniões semanais virtuais, com alguns
professores do DCSA e convidados, onde
definimos o que será abordado para a construção
do material, e de que maneira iremos coletar os
dados. Já realizamos entrevistas com agricultores
familiares, extensionistas rurais, secretários de
agricultura, prefeitos, consumidores e outros
atores envolvidos com a agricultura familiar da
Região Sul do Rio Grande do Sul. A partir disso,
divulgamos nossas análises e percepções
através de informes semanais ou quinzenais via
mídias digitais”, comenta.
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A Covid-19 foi incluída no estudo porque os
docentes perceberam que a pandemia afetou
de maneira acentuada os agricultores familiares,
principalmente na questão da comercialização
dos produtos, já que em alguns municípios
da região as feiras foram suspensas por um
período, e os agricultores tiveram que encontrar
novos canais de comercialização. No segundo
boletim do Observatório, foi divulgada uma lista
de iniciativas realizadas pelos agricultores para
o enfrentamento da crise, com links dos sites
e possibilidade de produtos com entrega em
domicílio.
“Além disso, fizemos contato com a própria
gestão da UFPel, que já estava se articulando,
chamando atenção para a possibilidade de
compra dos produtores da região para montar os
kits de produtos da agricultura familiar oferecidos
aos estudantes. Com relação à análise dos
impactos, acreditamos que os agricultores
da região já vinham sofrendo com a seca, e a
Covid-19 só agravou ainda mais a situação”,
completa Letícia Vargas.
Importância para a sociedade
O Observatório aborda questões referentes à
produção, à comercialização, ao acesso e ao
consumo de alimentos. “Todas essas dimensões
estão sendo avaliadas, relacionadas ao contexto
atual (pandemia e seca) e podem contribuir para
uma melhor compreensão dos gestores públicos
na definição e construção de políticas públicas
e informação da população sobre o que comer,
onde comprar, etc”, afirma Letícia.
“A ideia aqui é estabelecer ações práticas,
que possibilitem o engajamento e solidariedade
com a luta dos agricultores familiares, já que,
percebemos que as políticas públicas voltadas
à categoria, especialmente no atual contexto,
estão desarticuladas”, completa a docente da
UFPel.
O Observatório também pretende divulgar o
que vem sendo desenvolvido pelos agricultores
familiares, de que maneira estão se organizando,
como estão vendendo seus produtos, quais
os canais de comercialização, etc. E assim,
sugerindo ações e divulgando nos informes
semanais quais as possibilidades para o meio
rural no atual contexto.

A agricultura familiar
Cerca de 70% dos alimentos que chegam à mesa
dos brasileiros vem da agricultura familiar, e não
do agronegócio, que ocupa a maioria do território
do país com métodos destrutivos e predatórios.
“Alimentamos o Brasil, no sentido nutricional,
mas também no sentido cultural das relações.
Uma lavoura não é somente uma paisagem. Para
além do alimento, a lavoura é a permanência da
história de cada família em várias gerações. os
modos de fazer agricultura, os saberes”, afirma
Carmen Janaína Machado, educadora da Escola
Família Agrícola da Região Sul (EFASUL).
É a agricultura que garante a soberania alimentar
ao povo brasileiro. “Falar de soberania alimentar
é pensar em comida com gosto, com sabor,
com peso nutricional alto, com diversidade de
proteínas e também que assegura a continuidade
de modos de fazer agricultura. Quando se fala
em soberania alimentar, se fala em agricultura
familiar. A economia solidária está vinculada a
esse modo de produção, que cuida do solo, em
diálogo com a natureza e não em confronto com
ela. Não é devastando e produzindo em larga
escala que vai haver retorno. É necessário ter
uma produção diversificada, produzir de tudo um
pouco, em relação com a natureza”, completa a
educadora da EFASUL.
Soberania alimentar
Denise Gigante, docente da UFPel, explica a
origem do conceito de soberania alimentar. Após
a Segunda Guerra, a ideia era de que a população
não tinha alimentos suficientes, então era
necessário aumentar a produção de alimentos.
O aumento foi tratado como um aumento de
produção “a qualquer custo”, e então começouse a produzir alimentos em larga escala, com
bastante uso de agrotóxicos.
“Já o conceito de soberania alimentar surge
no final da década de 90, em uma reunião da
FAO-ONU, em Roma, com a participação de
camponeses e pequenos agricultores, que
buscaram mostrar que os povos deveriam
ter o direito de produzir e de se alimentar do
modo que desejassem. Nesse sentido, surge
o conceito de soberania alimentar, que deve
estar acompanhado pela segurança alimentar e
nutricional”, afirma Denise.
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Pressão popular faz com que Enem seja adiado
aplicação do Enem. De acordo com texto votado,
o exame não poderá ser aplicado antes do
término do ano letivo pelas escolas públicas que
ofertam ensino médio.
Além disso, os senadores aprovaram que o
MEC ofereça, a pessoas com deficiência, a
acessibilidade necessária, com as ferramentas
requeridas para a realização da prova via internet.
A acessibilidade já está assegurada na versão
impressa do exame, mas não era prevista para
a digital.

A

pressão da população e de diversas
instituições,
entidades,
órgãos
e
movimentos sociais, resultou no adiamento
do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). A
decisão foi anunciada pelo Instituto Nacional de
Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira
(Inep) e pelo Ministério da Educação (MEC) em 20
de maio, um dia após o Senado Federal aprovar
a suspensão das provas por conta do estado de
calamidade pública provocado pela pandemia do
novo coronavírus.
As provas que seriam aplicadas em novembro presenciais nos dias 1 e 8 e digitais em 22 e
29 - serão adiadas de 30 a 60 dias em relação
ao previsto nos editais. Em nota oficial, o Inep
afirmou que promoverá uma enquete direcionada
aos inscritos do Enem 2020, a ser realizada em
junho, por meio da Página do Participante.
A decisão ocorre após o governo enfrentar uma
série de questionamentos judiciais e cobranças

de adiamento. O ANDES-SN, inclusive, aderiu à
campanha #AdiaEnem e pediu que a categoria
docente, virtualmente, repudiasse a decisão do
MEC e criou uma petição eletrônica.
Projeto de Lei
Tramita, ainda, no Congresso Nacional o Projeto de
Lei 1277/2020, que prevê também o adiamento
do Enem. O texto foi aprovado no Senado em
19 de maio e deve ser avaliado pela Câmara
dos Deputados. Diferente do prazo indicado pelo
Inep, o PL propõe que a reabertura de inscrições
para o exame observe a regularização das aulas
deste ano letivo.
A proposta, que obteve 75 votos a favor e 1
contra, prevê que, em casos de reconhecimento
de estado de calamidade pelo Congresso
Nacional ou de comprometimento do regular
funcionamento das instituições de ensino
do país, seja prorrogada automaticamente a

Projeto do governo para a educação é de
“extermínio”, avalia docente da UFPel
Para Fabiane Tejada, professora do Centro de
Artes da UFPel e membro do Grupo de Trabalho
de Política Educacional (GTPE) da ADUFPelSSind, o resultado é uma importante vitória dos
movimentos estudantil e pela educação pública
para que “os alunos tenham possibilidades de
ter o acesso igualitário aos espaços de estudos
para se preparar para a prova”.
Segundo avaliação da docente, o projeto
apresentado pelo MEC para a educação superior
é de “extermínio, de abrir mão dos recursos para
financiar a educação pública, de desserviço
à população”. A falta de políticas, segundo
ela, aflige, principalmente, aqueles que têm
perspectiva de ingressar na universidade e veem
nela uma oportunidade de ascensão social.
A desvantagem é grande a população que vive
em situação de vulnerabilidade social, que integra
a rede pública de ensino e que está afastada
do ambiente escolar. Mesmo assim, Weintraub
acusou a esquerda de agir para que o exame não
aconteça e, em reunião com senadores, disse
que o Enem não foi feito para corrigir injustiças
sociais.

Mais de 400 entidades protocoloam
pedido de impeachment de Bolsonaro

N

o dia 21 de maio, foi apresentado, na
Câmara dos Deputados, um pedido coletivo
de impeachment do governo Bolsonaro.
O documento foi assinado por mais de 400
entidades civis, movimentos sociais e sindicais,
personalidades do mundo jurídico e sete partidos
políticos (PT, PCdoB, Psol, PCB, PCO, PSTU e UP ).
O documento aponta para os diversos crimes
de responsabilidade cometidos pelo presidente
Jair Bolsonaro em meio à pandemia do novo
coronavírus. Além disso, traz os discursos do
presidente contra o Supremo Tribunal Federal
(STF), contra a segurança do país, entre tantos
outros. A prerrogativa de iniciar o procedimento
para o impeachment vem de Rodrigo Maia,
presidente da Câmara dos Deputados. Porém,
nas últimas semanas, Maia se manteve contido
quanto aos pedidos de impedimento e disse que
‘‘as solicitações devem ser tratadas com muito
cuidado’’.
ANDES-SN também assina pedido
O ANDES-SN, que se posiciona contrário a
práticas conscientemente genocidas que estão
em curso, assinou o pedido. Em nota, o Sindicato
Nacional ressaltou que, a partir de deliberações

de seus Congressos e Conads, irá contribuir
para derrotar a agenda ultraliberal, conservadora,
autocrática, fundamentalista e obscurantista de
Bolsonaro, Mourão e seus aliados está no centro
de todos os esforços e ações da entidade.
“Ao assinarmos o atual pedido, reafirmamos
nossa prioridade: construir uma Frente Nacional
Unitária como espaço que pode intensificar
a mobilização da classe trabalhadora para
combater as contrarreformas neoliberais, as
violações
às
liberdades
democráticas e assegurar
os direitos fundamentais de
trabalhadoras e trabalhadores,
assim como a defesa dos
serviços públicos”, conclui a
nota, que pode ser lida em
nosso site (adufpel.org.br).
Segundo Antonio Gonçalves,
presidente do Sindicato, é
preciso derrotar o conjunto
deste governo genocida, que
ataca a educação pública
e a classe trabalhadora
com uma pauta econômica
neoliberal e anticiência. ‘‘O

ANDES-SN, em consonância com seus quase
40 anos de luta como Sindicato classista e
combativo, assina o pedido de impeachment de
Jair Bolsonaro. Não temos nenhuma ilusão com
esse Congresso Nacional, mas entendemos que
esta ação política é uma ferramenta importante
para mostrarmos a nossa disposição de luta
nessa conjuntura. Esperamos contribuir para a
construção da unidade necessária para derrotar
este governo Bolsonaro/Mourão’’, pontua.

