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MuralEditorial

EXPEDIENTE

Sabe a sensação de olhar-se no espelho 
e ver um reflexo que não condiz com o que 
pensávamos de nós mesmos antes de nos 
ver ali? Encontra uma ruga nova, uma espinha 
que não tava ali antes, uns fios de cabelo 
faltando... mas logo em seguida, mesmo que 
o reflexo do espelho não seja o que refletia 
na mente antes, pensa: “esses sinais são 
sínteses também de minha trajetória, de 
minha história e minha vida real”. Sente um 
certo orgulho de ter chegado até ali, de 
sua caminhada e uma certa complacência 
com suas rugas, acnes e calvície. 
Parece, porém, que estamos vivendo tempos 
em que o espelho foi substituído por telas 
digitais (celular, tablet, pc etc) que colocam 
em contradição o próprio sentido da vida 
real. O avatar é a imagem mais importante 
que tenho de mim, pois expressa uma 
personalidade que não tenho: é fofo, divertido 
e rende likes. Enquanto o eu, real, não suporta 
mais a vida sequestrada pelas narrativas 
de “novo normal” que de novo e de normal, 
não tem nada. Professores e professoras 
condenados a horas intermináveis à frente das 
telas tentando trabalhar e sendo chamados 
de vagabundos pelos governos, com a saúde 
mental dilacerada, trocando dicas de anti-
depressivos que agora fazem parte de seu 
cotidiano e os boletos atrasados. Talvez 
este seja o significado do “novo normal”.  
O mundo real em que mortes só aumentam é 
substituído pela narrativa capitalista de que a 
economia precisa funcionar. E o resultado disso 
é: as crianças são empurradas para dentro de 
um confinamento extremamente propício para 
a disseminação do novo corona-vírus. Sim, a 
economia vai voltar a funcionar enriquecendo 
os grandes ricos das empresas educacionais 
privadas, ao custo de tantas e tristes mortes. 
E, para o mundo virtual que substituiu o mundo 
real, a culpa disso só pode ser dos servidores 
públicos (de acordo com o presidente e o seu 
ministro isso faz algum sentido). Se empurra 
a reforma administrativa que, no mundo real, 
vai desmontar completamente com qualquer 
garantia de acesso à direitos, à escola, saúde, 
assistência social etc, mas que no mundo das 
telas vai resolver com todos os problemas 
da humanidade, vai equilibrar as contas 
públicas, vai gerar emprego, vai desenvolver 
o país, vai nos transformar em um mundo 
de sonhos, praticamente a Disneylândia. 
Interessante pensar que esses mesmos 
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argumentos estão sendo ditos há muito tempo 
para justificar tantas reformas que só são 
boas para os grandes ricos que disseminam 
as narrativas (fakenews) reproduzidas por 
quem vê o seu reflexo na tela do aparelho. 
Se, no espelho, a imagem é um reflexo de 
nossa trajetória real (com seus limites e 

possibilidades mas que ainda é sua), nas 
telas o seu avatar é o reflexo de um mundo 
totalmente à distância da realidade e que 
apenas reproduz a narrativa dos poderosos 
que nos querem, cada vez mais, distantes de 
uma vida plena de humanidade.
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Chapas 1 e 2 disputam o segundo turno da 
Consulta Informal para reitoria da UFPel

As chapas 1 (UFPel Diversa) e 2 (UFPel Mais) 
disputam o segundo turno da Consulta 
Informal para a reitoria da UFPel nos dias 

14 e 15 de outubro. O resultado do primeiro 
foi divulgado no dia 25 de setembro, após um 
processo de apuração de quatro horas, transmitido 
ao vivo pelo YouTube da Junta da Consulta Informal.  
A chapa 1, que tem como candidato a reitor o 
professor Paulo Roberto Ferreira Júnior, obteve 
46,43% dos votos, enquanto que a chapa 2, cujo 
candidato é Fábio Cerqueira, recebeu 20,07%. 
O processo de consulta ocorreu de maneira 
física e on-line e contou com a participação de 
8.883 membros da comunidade universitária. Foi 
organizado de forma paritária e democrática pela 
Junta Eleitoral, composta  pela ADUFPel-SSind, 
pelo ASUFPel-Sindicato e pelo DCE, entidades 
representativas dos três segmentos. 
“Foi um momento importante do processo 
democrático. Em que pese termos tido alguns 
problemas em relação ao processo, acabou dando 
tudo certo. Mas é apenas uma etapa. Garantir a 
nomeação do indicado pela comunidade ainda 
implicará em muito esforço nosso”, ressaltou a 
presidente da ADUFPel, Celeste Pereira. 

Confira os números ao lado:

Chapa 1 – UFPel Diversa
Docentes: 656
Técnico-administrativos: 376
Estudantes: 3.097
Total: 46,43%

Chapa 2 – UFPel Mais
Docentes: 243
Técnico-administrativos: 200
Estudantes: 1.317
Total: 20,07%

Chapa 3 – Tô Contigo UFPel
Docentes:  154
Técnico-administrativos: 295
Estudantes: 755
Total: 17,94%

Chapa 4 – UFPel Raiz
Docentes: 131
Técnico-administrativos: 127
Estudantes: 1532
Total: 15,55%

As discussões por trás do novo Calendário da UFPel

A reitoria da UFPel aprovou, no meio de 
setembro, o novo Calendário Alternativo 
da instituição, mantendo as atividades 

remotas por conta da pandemia do novo 
Coronavírus (Covid-19). Mas, como já havia 
acontecido na aprovação do Calendário anterior, 
houve pouca discussão entre a comunidade 
acadêmica sobre o tema.
Em diversas Assembleias Gerais da ADUFPel, a 
categoria docente manifestou sua preocupação 
com a pressa e a pressão implícitas na aprovação 
do novo Calendário. “O debate é de como se 
adequar à proposta. Nada sobre o mérito, não há 
debate sobre se a proposta nos serve”, criticou 

Angela Moreira Vitória, vice-presidente da Seção 
Sindical, em assembleia. 
Após sua fala, dezenas de docentes se 
manifestaram criticando o processo de decisão 
sobre o Calendário e também expressando 
angústias sobre o Ensino Remoto Emergencial 
(ERE). Em geral, os docentes analisaram que 
o processo de decisão foi atropelado e que 
há muita pressa para iniciar o novo Calendário, 
assim como muita pressão sobre os docentes 
para ofertarem disciplinas, mesmo sem a devida 
formação para tal. 
A partir dos debates, a diretoria da ADUFPel 
procurou a reitoria da UFPel para discutir uma 

mínima normatização do trabalho por meio do 
ERE, tratando de temas como garantias e direitos 
relacionados à imagem, à autoria, à utilização e 
ao compartilhamento de materiais produzidos, 
carga horária, entre outros. 
A Seção Sindical produziu ofício contendo esses 
questionamentos, e também solicitando que 
a administração central enviasse o calendário 
de reuniões dos Conselhos Superiores com 
antecedência. O reitor Pedro Hallal respondeu, 
por email, com a lista das próximas reuniões dos 
Conselhos e afirmou que logo iria se manifestar 
sobre as outras demandas. 

Foto: Divulgação
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Crítica social e representatividade 
ganham ainda mais espaço em séries 

Pose 
Pose é uma série do canal FX, mas que pode 
também ser encontrada na Netflix. A trama gira 
em torno de um importante movimento cultural 
LGBTQIA+ dos anos 80, ocorrido nos Estados 
Unidos, em meio à crescente epidemia de HIV 
e AIDS. De maneira bastante didática, busca 
desconstruir a visão reacionária e preconceituosa 
que até hoje acompanha a comunidade. 
A história é contada a partir da personagem 
Blanca (MJ Rodriguez), mulher transgênero que 
descobre ser portadora do vírus HIV. Ela participa 
ativamente dos bailes chamados “Balls”, 
que consistiam em competições de dança e 
performances onde a maioria dos participantes 
eram gays, trans e drags. Os bailes, surgidos no 
Harlem, faziam parte da cultura underground e 
eram uma forma de resistência na época. Até 
hoje existem em mais de 15 cidades do país 
norte-americano.
Na série, o foco são os e as participantes 
desses bailes, homens e mulheres excluídos 
pela sociedade que buscam reconhecimento 
e acolhimento. Eles e elas, por não terem onde 
morar ou por terem sido expulsos de suas 
famílias, vivem em casas que oferecem uma 
rede de apoio. Essas casas são comandadas 
por uma mãe que os acolhe e, a partir disso, eles 
e elas passam a participar das competições. 
Sabendo que tem pouco tempo de vida, Blanca 
decide sair da sombra de sua mentora Elektra 
(Dominique Jackson) para construir sua própria 
casa. Dentre seus filhos, estão o bailarino Damon 
(Ryan Jamaal Swain), que foi expulso de casa 
por causa de sua sexualidade e Angel (Indya 
Moore), trans em busca do verdadeiro amor e de 
reconhecimento como mulher.
A primeira temporada foi aclamada pela crítica e 
recebeu diversas indicações, incluindo o Globo de 
Ouro de Melhor Série Dramática e o Globo de Ouro 
de Melhor Ator em Série Dramática de Billy Porter. 
Além disso, a série marca a história da televisão 
internacional com o maior elenco trans de todos 

os tempos e mostra que representatividade 
importa em todos os espaços. 

Little Fires Everywhere (Pequenos Incêndios 
Por Toda Parte)
A série produzida pelo Hulu, que está disponível 
na Amazon Prime, é uma adaptação de um livro, 
porém possui diferenças significativas. Foi usado 
como base para contar a história o best-seller 
homônimo da escritora Celeste Ng, No entanto, 
enquanto a série traz à tona a discussão, 
principalmente sobre questões raciais, o livro 
trata de relações de poder. 
O caminho escolhido para o roteiro deixa a história 
ainda mais interessante e rica. Em um momento 
em que o debate sobre racismo está em 
evidência no mundo todo, Little Fires Everywhere 
traz contribuições às discussões sobre raça, 
classe, sexualidade, maternidade e privilégios, 
em meio a tensões familiares e conflitos sociais.  
Protagonizada por Reese Witherspoon (Elena 
Richardson) e Kerry Washington (Mia), ambas 
personagens complexas, a série inicia mostrando 
um incêndio na casa da protagonista, uma 
jornalista de classe alta, branca e privilegiada. A 
partir disso, a história volta no tempo e conta o 
que levou ao trágico episódio. 
Mia é uma artista negra, de uma classe social 
bem diferente de Elena, que se muda para o 
mesmo bairro da protagonista com sua filha 
Pearl. Mãe solo, ela conhece Elena e é convencida 
a morar de aluguel em uma das casas da família 
rica, cujo preço está bastante acessível. A partir 
disso a vida das duas se entrelaçam e surgem 
os conflitos, que são muitos. 

Nada Ortodoxa
Nada Ortodoxa é uma minissérie da Netflix 
inspirada na biografia homônima da escritora 
Deborah Feldman, que trabalhou como 
conselheira da produção. A série foi indicada em 
oito categorias do Emmy 2020, saindo como 
vencedora de “Melhor Direção de Minissérie, 

Filme ou Especial”. 
Em apenas quatro episódios e em uma mistura 
de ficação com realidade, o roteiro aborda a 
jornada de Esty (Shira Haas) - uma jovem judia 
criada em uma comunidade ortodoxa na cidade 
de Nova York - e a sua busca por independência. 
Esty tem apenas 19 anos durante o período 
retratado na série e, apesar da pouca idade, é 
levada a acreditar que o casamento lhe dará uma 
vida melhor. 
Insatisfeita com sua vida e com certos rituais 
religiosos, Esty não se enquadra naquele 
universo rígido. Os judeus ortodoxos creem 
que o holocausto, ocorrido na Europa durante 
a Segunda Guerra Mundial, é um castigo pela 
assimilação judaica à cultura europeia. Por conta 
disso, a comunidade vive sob as normas mais 
rígidas do judaísmo. 
É por isso que Esty pensava que o casamento 
arranjado iria lhe dar uma vida melhor, o que não 
aconteceu. Sentindo-se aprisionada, ela decide 
fugir para Berlim e começar uma nova vida, com 
a liberdade que nunca foi lhe dada. 
Nada Ortodoxa é uma série que provoca a reflexão 
e estimula a discussão sobre diversos temas, 
como: feminismo, gênero, religião e liberdade 
sexual. A libertação da protagonista é o principal 
elemento da história e de que forma ela passa a 
se reconhecer e se encontrar como mulher. 
Além disso, a série apresenta uma variedade 
de idiomas, levando o espectador para fora 
de sua zona de conforto. Além do inglês e 
alemão, os personagens, na maior parte do 
tempo falam ídiche, um idioma derivado das 
línguas germânicas e adotado por comunidades 
judaicas.A cultura judaica também é bastante 
presente no roteiro, que mostra hábitos 
alimentares, costumes, vestimentas, cerimônias. 
Outro elemento muito presente na série é a 
música, seja da comunidade de Williamsburg, 
clássica ou da ruas de Berlim, que acompanha a 
protagonista por toda a sua trajetória. 

Foto: Divulgação
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Reforma Administrativa: o futuro do Brasil sob ataque

O governo de Jair Bolsonaro apresentou ao 
Congresso Nacional, no início de setembro, 
a Proposta de Emenda à Constituição 

(PEC) 32, da Reforma Administrativa. Com ela, 
busca promover a desestruturação de serviços 
públicos, em especial daqueles relacionados aos 
direitos sociais garantidos constitucionalmente 
à população. 
Desde que a PEC foi protocolada no Legislativo, 
a ADUFPel e o ANDES-SN estão atuando 
firmemente para derrubar o projeto do governo. 
A ADUFPel lançou uma campanha virtual contra 
a Reforma Administrativa, começando com cards 
em redes sociais sobre “as verdades que não te 
contam” em relação à proposta de Bolsonaro. 
Em 30 de setembro foi realizado o Dia Nacional 
de Lutas em Defesa dos Serviços Públicos, 
que contou com participação ativa da ADUFPel 
após deliberação de Assembleia Geral Virtual. A 
agenda de mobilizações, em conjunto com outras 
entidades sindicais, teve início às 8h, quando 
foi protocolada e aprovada por unanimidade, na 
Câmara de Vereadores, uma Moção de Apoio 
aos serviços e servidores públicos. 
Logo após, às 11h, um pequeno grupo de 
servidores, respeitando as medidas de 
prevenção ao novo coronavírus, realizou um ato 
simbólico em frente ao Hospital Escola. De noite, 
a Seção Sindical ainda realizou uma Live sobre 
as consequências da Reforma Administrativa na 
vida das pessoas, com a presença de Regiana 
Wille e Luiz Henrique Schuch, membros do 
Conselho de Representantes (CR).

Os problemas da PEC 32
A Reforma quer destruir a carreira e os direitos 
dos futuros servidores, promovendo o desmonte 
do Estado. Já os servidores atuais poderão 
perder a estabilidade e serem demitidos por mau 
desempenho. Baseado em falsas premissas, que 
não correspondem à realidade, o governo afirma 
que a PEC irá acabar com privilégios, "enxugar a 
máquina" e torná-la mais eficiente. 
Porém, a PEC não abarca, por exemplo, as tão 
comentadas disparidades salariais no serviço 
público. Ao contrário, a proposta foca apenas 
os servidores do executivo da União, Estados 
e Municípios. Grande parte das carreiras do 
serviço público que serão atingidas são as que 
executam direitos sociais, cujos servidores, 
pouco remunerados, são fundamentais para o 

serviço existir.
De acordo com o presidente do ANDES-SN, 
Antonio Gonçalves, ela significa a “completa 
desestruturação dos serviços públicos com 
impactos nas carreiras, previdência, remuneração 
e existência de órgãos”.

Reforma atinge servidores atuais também
Embora o governo argumente que a PEC só trará 
alteração para os futuros servidores, o texto da 
proposta traz, sim, medidas que afetam aqueles 
que estão na ativa. Além disso, a precarização 
dos serviços tem impacto direto nas condições 
de trabalho daqueles que já estão atuando.
A Reforma Administrativa propõe novos regimes 
de contratação de forma precarizada, de caráter 
temporário e contratos em regime de experiência, 
acabando com o Regime Jurídico Único. Além de 
criar diversas formas de contratos de trabalho 
dentro do serviço público, o que atingirá a 
qualidade do atendimento à população, a PEC 
abre espaço para a terceirização irrestrita em 
todas as áreas.
Possibilita, ainda, à União, aos estados, ao Distrito 
Federal e aos Municípios fecharem contratos de 
cooperação com órgãos e entidades, públicos e 
privados, para a execução de serviços públicos, 
inclusive com o compartilhamento de estrutura 
física e a utilização de recursos humanos 
de particulares, com ou sem contrapartida 
financeira.
A reforma prevê, ainda, a criação de regimes de 
previdência e retirada, dos atuais servidores e 
de empregados públicos, dos benefícios que 

não estiverem previstos em lei até 31 de agosto 
de 2021 e que foram cancelados àqueles que 
venham a ingressar no serviço público. Permite 
ainda a extinção de outros benefícios, mediante 
alteração na legislação.

O mito da estabilidade
Outra falácia sobre a qual se apoia o governo, 
com grande suporte dos meios de comunicação 
de massa, é o mito de que os servidores 
estatutários não podem ser demitidos. 
Atualmente, aos servidores, só não é permitido 
que sejam exonerados sem justa causa, para 
garantir a estabilidade nos serviços prestados à 
população e evitar tanto perseguições políticas 
quanto os famosos "cabides de emprego". No 
entanto, são submetidos a diversos mecanismos 
de avaliação e podem ser dispensados mediante 
processo administrativo, civil ou criminal.
Com a alteração prevista, somada ao fim da 
necessidade de concursos para contratação, 
abre-se ainda mais espaço para que cargos 
sejam ocupados por indicação e que 
trabalhadores qualificados sejam substituídos 
por apadrinhados, não necessariamente 
qualificados para as funções. A estabilidade do 
servidor público está na Constituição Federal 
desde 1934 e o dispositivo que protege os 
trabalhadores que servem ao Estado pouco 
mudou. A tentativa anterior a do governo 
Bolsonaro foi realizada pelo ex-presidente 
Fernando Henrique Cardoso (PSDB), mas não 
gerou efeito prático. 
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Boiada passando: a política ambiental 
de Pelotas e do Brasil em xeque

O Jornal Voz Docente entrevistou Antônio 
Carlos Soler, advogado ambientalista, 
doutor em educação ambiental e militante 

do Centro de Estudos Ambientais (CEA). Soler, 
um dos articuladores do Fórum de Defesa da 
Democracia Ambiental de Pelotas (FDAM), do qual 
a ADUFPel faz parte, comenta os retrocessos na 
política ambiental da cidade e do país. 

Quais são os objetivos do FDAM de Pelotas? 
Como se organiza?
O FDAM foi criado em agosto do ano passado 
em razão de uma preocupação que tomou conta 
de diversas instituições que atuam dentro do 
Conselho Municipal de Proteção Ambiental e 
também com instituições que não estavam no 
Conselho. Tendo em vista a deterioração da 
política ambiental da cidade, resolvemos reunir 
pessoas, movimentos sociais, sindicatos, etc, 
que já vinham atuando na política ambiental local. 
A ideia de criar o FDAM era garantir que a 
democracia ambiental fosse respeitada, 
qualificada e aprofundada. Nossa preocupação 
central no momento é com a proposta de um 
projeto de lei que está sendo gestado dentro da 
Secretaria de Qualidade Ambiental e que pode 
trazer retrocessos ao município.

Que projeto é esse?
É um projeto extenso, que conta com mais de 
300 artigos. Mais artigos que a Constituição 
Federal de 1988. Trata de vários temas de grande 
complexidade ambiental ao mesmo tempo. O 
mérito do projeto é revogar uma série de leis 
municipais ambientais, construídas ao longo 
dos anos 1990 e no início dos anos 2000, com 
amplo debate na sociedade. 
A proposta atual pretende revogar a maioria 
dessas leis, que não precisam ser revogadas, 
pois são atuais ainda. Não há necessidade de 

revogar essas leis. E elas foram criadas em um 
amplo debate com a sociedade, e nos preocupa 
o método pelo qual a prefeitura está tentando 
levar adiante esse processo, sem debates. Não 
há previsão de reuniões públicas, de audiências 
públicas, não há divulgação dessas informações 
para que a sociedade possa dar sua opinião. 

Você poderia comentar sobre os 
empreendimentos imobiliários no Pontal da 
Barra, que estão em meio à essa disputa dos 
rumos da política ambiental de Pelotas?
Esse é um debate que não é recente na região. 
Estamos em uma região de banhados, de zonas 
úmidas. Rio Grande, Pelotas… E o Pontal da Barra 
é um banhado extremamente significativo do 
ponto de vista ambiental por sua diversidade 
de vida, como outros banhados que são 
Unidade de Conservação Federal, caso do Taim. 
Essa vida que encontramos no Taim também é 
vista no Pontal de Barra, com especificidades. 

Com espécies em risco de extinção e que são 
endêmicas, que só se encontram ali.
Na década de 1990 iniciou uma tentativa de 
empreendimento imobiliário por lá, e o movimento 
ambiental resistiu política e juridicamente contra 
a urbanização da região. Recentemente fomos 
surpreendidos por uma propaganda anunciando a 
venda de lotes naquela região. Procuramos saber 
se havia a autorização, o que não conseguimos 
descobrir até o momento.
Nos preocupa porque é uma área em conflito, 
com uma série de usos possíveis. Tem função 
econômica, ambiental, social. E todas elas podem 
estar ameaçadas por obras que favorecem uma 
parte insignificante da população. Também não 
queremos que a boiada passe por aqui. 

Você citou uma frase do ministro Ricardo 
Salles. O que é possível comentar sobre a 
política ambiental federal nesse momento?
Nós, do CEA, temos avaliado que é o pior 
momento da política ambiental brasileira depois 
de 1988. Talvez até o pior momento em relação a 
períodos anteriores à Constituição. A democracia 
ambiental praticamente desapareceu nesse 
governo. Para dar um exemplo: a alteração, 
sem base legal ou técnica, do Ministério do 
Meio Ambiente, que reduziu a participação da 
sociedade civil no Conselho Nacional do Meio 
Ambiente. E passou a determinar a ocupação 
das cadeiras no Conselho por sorteio.
Estamos vendo também um negacionismo com 
relação às queimadas por parte do governo, 
negacionismo com as mudanças climáticas. Um 
contingenciamento dos orçamentos das políticas 
ambientais, supressão de vários espaços 
democráticos de gestão ambiental. Nós, do 
movimento ambiental, temos nos colocado 
criticamente com relação a essas medidas. 
O ministro Ricardo Salles já foi condenado 
em primeira instância por crime ambiental, 
quando era secretário estadual em São Paulo. 
E, aparentemente, seu julgamento em segunda 
instância vem sendo adiado sistematicamente, 
a pedido do ministro. Enquanto isso, a gente vê 
a boiada passando. E é um passar de boiada 
jamais visto na história do Brasil. 

Foto: Palácio do Piratini
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Pesquisa da UFPel analisa o impacto da pandemia na 
saúde mental de profissionais da Enfermagem de Pelotas 

A Faculdade de Enfermagem da UFPel 
deu início, no mês de junho, à pesquisa 
“Avaliação do Impacto da pandemia de 

COVID-19 na saúde mental dos trabalhadores 
da Enfermagem na rede de serviços de saúde 
de Pelotas”. O estudo, que coletou dados por 
dois meses, está em análise quantitativa e já 
apresenta os primeiros resultados.
A pesquisa é realizada e supervisionada 
por docentes e estudantes do doutorado do 
Programa de Pós-Graduação em Enfermagem 
(PPGEnf), sendo financiada pela Fundação de 
Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande 
do Sul (Fapergs), que contemplou, através de 
um edital específico para estudos na área da 
Covid-19, 36 propostas das 215 inscritas. Cinco 
delas foram da UFPel. 
Sob a coordenação geral da professora Luciane 
Prado Kantorski, a pesquisa objetiva estimar 
a prevalência e os fatores determinantes 
de sintomas de depressão e ansiedade em 
profissionais de Enfermagem, durante o período 
de atuação na linha de frente da pandemia em 
Pelotas. A coleta de dados foi realizada on-line, 
via questionário enviado a 1.186 trabalhadores 
do município. Destes, 890 responderam, o que 
levou a uma mostra de 76% do total. 
Foram ouvidos profissionais que trabalham nos 
seguintes serviços: Hospital Escola, Hospital 
São Francisco, Pronto socorro, SAMU, Unidade 
Básica de Atendimento Imediato (UBAI), 
Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), setores 
de telessaúde, vigilância e regulação. 
Ainda em andamento, o estudo prevê, após a 
etapa quantitativa, uma análise qualitativa dos 
dados coletados. Este segundo passo ainda 
não começou a ser desenvolvido por conta de 
restrições impostas pela pandemia. A previsão, 
segundo Kantorski, é de usar, na próxima etapa, a 
metodologia chamada “Painel de Especialistas”, 
que compreende a análise realizada por um 
grupo de especialistas no assunto. Nesse 
processo, estarão presentes enfermeiros, 
técnicos e auxiliares de Enfermagem, além 
de coordenadores e gestores, que trabalham 
diretamente com as questões da categoria. 
“A ideia é que a gente possa olhar para esses 
dados e ver o que são os determinantes 
ambientais, sociais, de exposição para esses 
trabalhadores, avaliar a distribuição desigual 
desse impacto na saúde e criar um processo 
de participação das partes interessadas, de 
modo que a gente possa identificar os principais 
fatores de impacto. Que a gente veja o que 
isso tem a ver com o processo de trabalho e 
que a gente possa constituir um protocolo, um 
conjunto de recomendações de boas práticas, 
que contribuam para prevenir esses problemas 
que impactam na saúde mental desses 
trabalhadores”, explica Luciane. 
Os dados colhidos a partir da aplicação da 
pesquisa, em junho e julho, segundo Kantorski, 
apesar de preliminares, mostram-se bastante 
significativos e dão um panorama sobre a 
situação desses profissionais da saúde na 
cidade. Confira no quadro ao final do texto. 

Resultados expõem as condições precárias 
de trabalho
Luciane defende que este é um estudo importante 
para entender o contexto dos trabalhadores da 
Enfermagem e reflete as condições e lutas que 
a categoria tem travado nos últimos tempos, 
referentes à jornada, à falta de regulamentação, 
ausência de piso mínimo, entre outras. Isso, 
conforme salienta, leva esses trabalhadores, em 
sua maioria mulheres, a se submeter a jornadas 
longas e exaustivas e a ter outros empregos para 
complementar a renda, fatores que impactam na 
saúde física e mental dessas pessoas. 
Essas reivindicações, conforme ressalta a 
docente, são questões que ultrapassam o 
governo Bolsonaro e são históricas. “Nós 
estamos há mais de 20 anos lutando para ter 
um piso mínimo da categoria de enfermeiros e 
técnicos de Enfermagem, lutando para ter as 30 
horas. Decorre disso que os trabalhadores têm 
que ter dois ou três empregos para poder ter 
alguma condição de vida, não sofrer privações”. 
No entanto, ela reforça que a situação precária 
se agravou nos últimos anos e principalmente 
por conta das medidas tomadas pelo governo 
federal em relação à pandemia. Ela destaca 
problemas como a privação da informação sobre 
Covid-19 no país e o descrédito da ciência. 
Luciane também aponta outras questões 
problemáticas, como a disputa da narrativa da 
defesa econômica, do emprego e em favor de 
que não se faça o isolamento. Esses fatores, 
para ela, impactam e determinam, inclusive, o 
curso da pandemia no país.
“Tem os estudos que mostram como 
determinadas medicações não são efetivas no 
tratamento da Covid e todo um esforço mundial 
para produzir a vacina. E, no nosso país, a gente 
tem uma propagação por pessoas do governo 
de medicações que não funcionam, um estímulo 

a não fazer vacina caso ela venha. Então, nós 
temos coisas muito complicadas do ponto de 
vista de poder conter o agravamento ou pelo 
menos minimizar ou mitigar esses efeitos da 
pandemia”. 
Para ela, a precarização do trabalho é 
acentuada neste contexto atual, em que há 
falta de investimentos em saúde, aumento do 
desemprego e Reformas que retiram direitos já 
conquistados. “É óbvio que esse contexto todo 
impacta, e muito, no trabalho de Enfermagem, 
considerando que é um trabalho que está na 
linha de frente e que precisa de suporte. Os 
trabalhadores de Enfermagem precisam mais 
que aplausos, precisam de condições dignas 
para trabalhar e para poder cumprir esse papel 
neste momento”. 

Importância da pesquisa
Para além da produção acadêmica, Kantorski 
conta que esses dados devem gerar um relatório 
que será encaminhado aos gestores municipais, 
já que apresentam um diagnóstico de uma 
situação ainda muito pouco conhecida por todos 
e de emergência humanitária. 
Conforme conta, uma análise mais aprofundada 
desses dados é fundamental para identificar 
como proporcionar ambientes de trabalho mais 
seguros e oferecer mecanismos de proteção, 
assim prevenindo situações de agravamento de 
sintomas em saúde mental. “Ele é importante, 
do ponto de vista acadêmico, porque todo 
esse conhecimento que têm sido produzido 
sobre Covid-19 é um conhecimento muito 
novo cientificamente, e, também, ele é muito 
importante porque é um conhecimento que 
tem uma capacidade de ter um impacto muito 
rápido na realidade para pensar os processos de 
trabalho e cuidado”. 



Contracapa

O 9º Conad Extraordinário do ANDES-SN, 
realizado virtualmente entre 28 e 30 de 
setembro, deliberou pela realização de 

eleição online telepresencial para a escolha da 
próxima Diretoria Nacional. A votação ocorrerá 
entre os dias 3 e 6 novembro deste ano, antes 
das eleições municipais. Além disso, docentes 
atualizaram o Plano de Luta dos Setores 
das Instituições Federais (Ifes), Estaduais e 
Municipais de Ensino (Iees/Imes). 
O evento que teve como tema central "A vida acima 
dos lucros: Em defesa das instituições de ensino, 
dos serviços públicos e da autonomia sindical!”, 
contou com 226 participantes de 70 seções 
sindicais: 67 delegados, 124 observadores, 9 
convidados e 26 diretores do ANDES-SN. Este 
foi o segundo Conad extraordinário realizado 
pela internet, em decorrência da pandemia da 
Covid-19.

Eleições em novo formato
As decisões sobre os rumos do processo 
eleitoral do Sindicato Nacional ocorreram durante 
as plenárias do Tema 3, que tratou de “Questões 
Organizativas e Financeiras e de Encerramento”, 
realizadas no último dia. O ano da eleição, bem 
como o seu formato e metodologia foram 
definidos pelos participantes. 
Após debates, a maioria dos delegados e 
delegadas decidiram pelo modelo telepresencial. 
Conforme apontado pela maioria, seria mais 
apropriado e seguro para a realização das 
eleições do Sindicato Nacional. Conforme alguns 
relatos, ele já foi experimentado por outras 
entidades sindicais e garante a identificação 
do eleitor, o sigilo do voto e possibilidade de 
auditoria do processo.
Neste modelo, professores deverão se 
apresentar virtualmente (via câmeras) para a 
votação, portando documento de identidade 
com foto para a identificação do sindicalizado 
e confirmação de sua filiação pela mesa 
receptora. Em seguida, o docente receberá um 
link para proceder com a votação. O link terá um 
limite de tempo para acesso e registro de voto, 
mas caso o sindicalizado não consiga votar no 
tempo estipulado, poderá acessar novamente a 
mesa receptora, requisitando novo link. O modelo 
telepresencial também contará com a presença 

9º Conad Extraordinário do ANDES-SN aprova eleições 
telepresenciais para a escolha da nova diretoria 

e atualiza Plano de Luta dos Setores
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de fiscais das chapas nas mesas virtuais e 
inclui a contratação de uma empresa de auditoria 
externa para garantir a lisura do processo.
A plenária aprovou, ainda, um novo calendário 
eleitoral com a retomada do processo eleitoral 
e da campanha das chapas, a partir de 1 de 
outubro até 2 de novembro. O processo eleitoral 
será realizado na primeira semana de novembro, 
antes das eleições municipais. As datas de 
votação ainda serão definidas pela Comissão 
Eleitoral Central (CEC). A posse da diretoria eleita 
está prevista para dezembro, na Plenária de 
Abertura do 10º Conad extraordinário.

Atualização do Plano de Luta dos Setores
No dia anterior, a segunda Plenária do Conad 
abordou o Plano de Lutas dos Setores das 
Instituições Federais (Ifes), Estaduais e 
Municipais de Ensino (Iees/Imes). Durante ela, 
foram apresentados e debatidos quatro Textos 
de Resolução (TR), elaborados pela Diretoria 
do ANDES-SN e docentes da base. O textos 
envolveram temas como as contradições e 
precarização do Ensino Remoto Emergencial 
(ERE), condições de trabalho e segurança, os 
ataques aos docentes e universidades, institutos 
federais, Cefet e, também, aos serviços e 
servidores públicos. 
Em meio às discussões, foi apontado que o 
Ensino Remoto Emergencial configura-se como 
uma realidade em grande parte das instituições 
de ensino superior públicas. Por conta disso, 
foi aprovado que as seções sindicais lutem 
pela inadmissibilidade do retorno presencial 
sem as condições sanitárias seguras; que 
a implementação do ensino remoto não 
seja colocada como alternativa ao ensino 
presencial; e, quando adotado o ERE, que sejam 
consideradas as desigualdades de acesso, de 
gênero, de raça, de classe, geracionais e todas 
aquelas que excluem pessoas, com planos de 
reparação e recuperação. 
Docentes aprovaram, também, que as seções 
sindicais elaborem, em conjunto com a categoria, 
um levantamento sobre as consequências do ERE 
e um plano com as necessidades que garantam 
o retorno presencial quando as condições 
sanitárias forem favoráveis. 
A luta pela revogação da EC 95/16 e contra a 

aprovação do PL 3076/2020, referente ao Future-
se, também foi aprovada. Sobre o retorno às 
atividades presenciais, os delegados deliberaram 
que o ANDES-SN, via seções sindicais, defenda 
o isolamento social até o momento em que 
seja possível uma retomada segura - a partir da 
análise crítica das orientações das autoridades 
sanitárias locais - e que fomente o debate 
sobre a luta na defesa das condições sanitárias 
e estruturais necessárias para o retorno de 
atividades presenciais. Ainda no âmbito do 
Setor das Ifes, foi encaminhada a intensificação 
da luta pela democracia e autonomia das 
instituições federais de ensino, evidenciando os 
processos de intervenção do governo Bolsonaro 
nas instituições.
Ainda, a plenária também aprovou que as 
seções sindicais envidem esforços na 
Campanha Nacional do Fórum das Entidades 
Nacionais dos Servidores Públicos Federais 
(Fonasefe) em defesa dos serviços e servidores 
públicos e também na luta, junto ao conjunto dos 
servidores federais, estaduais e municipais, 
para impulsionar as seções sindicais a realizarem 
ações de luta e mobilização nos estados, assim 
como a desta quarta-feira (30), na mobilização 
contra a Reforma Administrativa e a do dia 3 de 
outubro em defesa das empresas estatais. 
Foi aprovado também o fortalecimento do Fórum 
Sindical, Popular e de Juventudes de Luta pelos 
Direitos e pelas Liberdades Democráticas, no 
âmbito nacional e nos estados, para a realização 
de ações contra a Reforma Administrativa e pela 
valorização dos serviços e servidores públicos.
Os docentes defenderam melhores condições 
de trabalho e segurança para a categoria, 
maiores orçamentos e serviços públicos. O 9º 
Conad Extraordinário deliberou que as seções 
sindicais lutem para que as instituições realizem 
um levantamento dos professores da educação 
superior que foram atingidos pela Covid-19, 
preservando o sigilo e o respeito aos docentes. E, 
ainda, o combate ao Projeto de Lei 4425/2020, 
que equipara o comunismo ao fascismo e 
criminaliza as lutas dos comunistas e as lutas 
sociais em seu conjunto, e todas as tentativas 
de falsificação histórica e de interferência na 
liberdade de ensinar e aprender.
Informações de ANDES-SN


