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EXPEDIENTE

Dia 28 de agosto passado, a greve dos 
docentes das Instituições Federais 
de Ensino Superior (IFES) completou 

noventa dias. Apesar de todo este tempo 
decorrido e da força que o movimento 
paredista tem demonstrado, o governo 
permanece irredutível, mantendo suas 
propostas de ajuste fiscal e sem nenhuma 
disposição de negociar com as categorias.
Nos últimos dias 27 e 28 de agosto, o 
conjunto dos servidores públicos federais 
(SPF), reunidos em um fórum, intensificou 
suas ações de pressão pela reabertura de 
espaços de diálogo. No dia 27, após bloqueio 
de todas as entradas do Ministério do 
Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG), 
o representante do governo foi obrigado 
a receber a comissão dos SPF em novas 
audiências.
Na primeira delas, realizada no próprio dia 27, 
o governo se mostrou irredutível na exigência 
de aceitação, pelos SPF, da proposta de 
reajuste plurianual (4 anos) dos salários 
como condição para iniciar a discussão de 
pautas específicas em reuniões setoriais, 
ou seja, de cada categoria de SPF. Esta 
mesma proposta já foi amplamente discutida 
e rechaçada pelas assembléias das diversas 
categorias em todo o Brasil. 
No dia 28 de agosto docentes e estudantes 
protagonizaram um grandioso ato de protesto 
em frente ao prédio do Ministério da Educação 
(MEC) exigindo a abertura de diálogo com o 
titular da pasta, fato inédito até o momento, 
apesar da greve de três meses de docentes 
e Técnico-Administrativos em Educação (TAE) 
na grande maioria das universidades federais 
brasileiras.
O movimento de greve causa prejuízos para 
o avanço da ciência e tecnologia do pais, 
prejudica o processo formativo do ensino/
aprendizagem mas se justifica na defesa 
de uma universidade pública gratuita e de 
qualidade, que vem sendo frontalmente 
atacada por governos comprometidos com 
os interesses de setores privatistas.

Greve Nacional 
dos Docentes 
completa três 

meses

EDITORIAL

AGENDA

4 a 6/09 Reunião do Grupo de Trabalho de Política Educação (GTPE) do 
ANDES-SN, em Brasília (DF)

23 a 25/09 3º Seminário Unificado de Imprensa Sindical e 1º Encontro 
Nacional de Jornalistas Sindicais, em Florianópolis (SC)

Os participantes do Concurso Público Nacional de Estudo Preliminar de 
Arquitetura  para a nova sede da ADUFPel/SSind já entregaram seus 
projetos. Após assistirem à palestra técnica, proferida no dia 3 de julho 
pela docente do curso de Arquitetura e Urbanismo da UFPel e membro 
da diretoria da seção sindical, Ana Lúcia Oliveira, realizaram visitação 
ao terreno que dará lugar à nova sede na semana seguinte. Em agosto, 
os grupos entregaram os trabalhos desenvolvidos. A divulgação dos 
resultados acontece ainda em setembro, data em que também haverá 
a exposição de todos os projetos cadastrados. Após essa data, ocorre 
o período de recursos e, então, a entrega dos prêmios.

Projetos para a nova sede da ADUFPel são entregues

19/09 Seminário “Multicampia e a Estrutura Organizativa do ANDES-SN”,
em Curitiba (PR)

Encontro da Regional Sul pós 60º CONAD, em Curitiba (PR)20/09
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Docentes reivindicam suspensão 
do calendário acadêmico 

A suspensão do calendário acadêmico 
da UFPel foi tema de discussão no 
mês de agosto. Com a intensificação 

da greve dos Técnico-Administrativos em 
Educação (TAE), os docentes questionaram o 
início do semestre por não haver condições 
para a realização das atividades acadêmicas. 
Reunidos em Assembleia Geral (AG) no dia 
5, os docentes definiram buscar audiência 
com a Reitoria para exigir uma resposta 
aos impactos dos cortes orçamentários 
na Universidade e explicações sobre o 
calendário acadêmico definido pela Reitoria. 
Também reafirmaram apoio à greve dos TAE e 
manifestaram solidariedade aos professores 
e coordenadores de colegiado que não estão 
desenvolvendo atividades dos técnicos.  
A decisão de dar início ao calendário do 
segundo semestre letivo da UFPel foi definida 
em reunião realizada pelo Conselho de Ensino, 
Pesquisa e Extensão (Cocepe), com a Reitoria 
e o Diretório Central dos Estudantes (DCE). 
Questionado por representantes da ADUFPel, 
em audiência no dia 6, o reitor Mauro Del Pino, 
informou que o início das aulas seria mantido 
para o dia 10 de agosto e que o calendário 
seria dividido em dois, já que a chamada oral 

para o Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 
só seria realizada ao fim da greve dos TAE. 

Posição da Reitoria lesa greve dos TAE
A deliberação da administração da UFPel 
fere a posição do Sindicato dos Técnico-
Administrativos (ASUFPel), que manifestou 
desaprovação e denunciou o assédio 
moral institucionalizado que vêm sofrendo, 
inclusive em matérias veiculadas pelo site 
da UFPel. “Os TAE entendem que o calendário 
acadêmico deveria ter sido suspenso. Como 
está mantido o início das aulas, a categoria 
se preocupa, pois teme que tal atitude 
possa acarretar em outros problemas no 
retorno das atividades”, afirma o assessor 
da entidade, Aldrovando Jorge. 

Desvio de função
Outro ponto debatido foi a realização das 
matrículas pelos docentes. Tanto para 
a ADUFPel quanto para o ASUFPel, isso 
configura desvio de função. A Reitoria 
defendeu-se afirmando que nunca pediu para 
os professores efetuarem matrículas. “Nós 
não vamos substituir a força de trabalho 
dos técnicos por ninguém”, afirmou o reitor. 

Porém, em nota divulgada pela Universidade, 
foi informado que caberia aos Colegiados de 
Curso o processamento das matrículas. 

ADUFPel aguarda resposta do Cocepe 
No dia 10, os professores aprovaram, em 
AG, por unanimidade, a imediata suspensão 
do calendário acadêmico da UFPel pelos 
seguintes motivos: ausência de condições 
de pessoal e material para a realização das 
atividades acadêmicas práticas; paralisação 
do serviço de bibliotecas; impactos dos 
cortes orçamentários na UFPel; falta de 
condições de segurança, especialmente para 
os cursos noturnos, entre outros.
O documento com a reivindicação foi enviado 
pela ADUFPel à Reitoria, Cocepe e Conselho 
Universitário (Consun) no mesmo dia e 
encaminhado pelo reitor ao Cocepe para 
apreciação no dia 13, conforme determinação 
do Regimento Geral da Universidade. 
O Conselho, por sua vez, não encaminhou 
nenhuma resposta à ADUFPel que, no dia 
24, tomou conhecimento de um memorando 
enviado aos diretores das unidades 
acadêmicas e coordenadores de colegiado, 
no dia 20, comunicando os docentes de que 
não devem ministrar as disciplinas relativas ao 
1° semestre até que haja uma decisão sobre 
a chamada oral do Sisu. Ainda, segundo o 
documento, uma próxima reunião, com data 
não informada, tratará do assunto.
A Diretoria da ADUFPel continua à espera 
de uma resposta, pois entende que este 
documento não esclarece os anseios da 
comunidade acadêmica. “O Conselho, assim 
como a administração central, está sendo 
omisso, deixando a questão para ser tratada 
sempre em uma próxima reunião, como se o 
problema não estivesse acontecendo desde 
o início do semestre”, afirma a professora 
Daniela Hoffmann. 

JURÍDICO

O ingresso no serviço público, por imposição 
constitucional e como forma de realizar os 
princípios da impessoalidade e moralidade 
administrativas, como regra, é precedido de 
concurso público de provas ou de provas e 
títulos. Deste modo, o provimento do cargo 
público exige a realização do concurso.
Segundo o jurista José dos Santos Carvalho 
Filho, “cargo público é o lugar dentro da 
organização funcional da Administração 
Direta e de suas autarquias e fundações 
públicas que, ocupado por servidor público, 
tem funções específicas e remuneração 
fixadas em lei ou diploma a ela equivalente.

Os cargos públicos são criados por lei, com 
denominação própria, inseridos em carreira ou 
isolados. Esta mesma lei de criação do cargo, 
define, de forma expressa, suas atribuições 
e fixa o vencimento ou remuneração.
Neste sentido, o regime jurídico (Lei 
8.112/90) define em seu art.3º. que 
cargo público é o conjunto de atribuições e 
responsabilidades previstas na estrutura 
organizacional que devem ser cometidas 
a um servidor. Logo, incorre no chamado 
“desvio de função” o servidor que exerce 
atribuições estranhas àquelas previstas na 
lei de criação de seu cargo.

Carvalho Filho adverte: “O cargo, ao ser 
criado, já pressupõe as funções que lhe são 
atribuídas. Não pode ser instituído cargo 
com funções aleatórias ou indeterminadas. É 
a prévia indicação das funções que confere 
garantia ao servidor e ao poder público. Por 
tal motivo, é ilegítimo o denominado desvio 
de função, fato habitualmente encontrado 
nos órgãos administrativos que consiste 
no exercício, pelo servidor, de funções 
relativas a outro cargo, que não o que ocupa 
efetivamente”. 

Assessoria jurídica da ADUFPel

Desvio de função no serviço público
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Alunos cobram direitos em Pelotas
Em 11 de agosto, no Dia do Estudante, alunos 
e docentes de todo o país realizaram um ato 
unificado em prol da educação pública, contra 
os cortes orçamentários do governo federal 
e a Proposta de Emenda Constitucional (PEC) 
171/1993, que propõe reduzir a maioridade 
penal de 18 para 16 anos no Brasil. Em Pelotas, 
a mobilização teve concentração na Esquina 
Democrática, com ato em frente à Prefeitura 
e no Sindicato das Empresas de Transporte 
Rodoviários de Pelotas (SETRP). Pautas locais 
também foram reivindicadas, como os cortes 
do governo Sartori e mudanças da passagem 
estudantil em Pelotas. O ato foi organizado 
pelos coletivos Rua, Alicerce, Juntos, Ana 
Montenegro, União da Juventude Comunista, 
DCE UFPel, estudantes estaduais, municipais, 
da UFPel e IFSul, com apoio da ADUFPel.

Novas regras para passagens estudantis
A SETRP informou, em julho, uma nova 
regulamentação para as passagens 
estudantis. Com a modificação, os vales 
apenas poderão ser utilizados nos dias e 
turnos em que os estudantes têm aula, 

dois a cada turno. Em sábados letivos será 
permitido, porém nunca aos domingos.
O assessor da Prefeitura de Pelotas, Hélio 
Ribeiro, explicou que desde 2008, com a 
nova regulamentação do passe escolar, 
as empresas de ônibus passaram a ter 
uma maior autonomia para a definição das  
regras sobre as passagens, em acordo com 
a administração municipal. No dia 12 de 
agosto, o prefeito Eduardo Leite se reuniu 
com as entidades que organizaram o ato 
para apresentar uma proposta de formar uma 
comissão junto a Secretaria de Transporte e 
Trânsito. O objetivo é apresentar, em 15 dias, 
um Projeto de Lei que regulamente novamente 
o passe escolar a ser apresentado ao 
Conselho de Transporte, que terá mais 15 
dias para se manifestar. “Em 30 dias, a gente 
pode ter uma nova legislação que irá garantir 
novamente o passe escolar e resolver o 
problema dessa instabilidade”. 
A ADUFPel apoia todas as lutas estudantis, 
tanto pela não retirada de nenhum direito já 
adquirido, quanto pela nossa luta comum na 
defesa pela educação pública.

Estudantes da Terapia Ocupacional 
ocupam reitoria da UFPel 

A força do movimento estudantil do curso levou a Reitoria a atender
 praticamente todas as reivindicações

No dia 19 de agosto, estudantes do 
curso de Terapia Ocupacional (TO) da 
UFPel ocuparam a Reitoria da instituição. 

Embora o curso venha enfrentando diversos 
problemas, a principal motivação deste ato foi 
a falta de professores: são apenas sete para 
120 alunos. No segundo dia de ocupação, 
a Reitoria pediu reintegração de posse, 
sem negociar com os estudantes. Estes 
mantiveram-se firmes até que suas pautas 
mais urgentes fossem atendidas. 

Falta de docentes e técnicos
Os alunos Paulo Danielci, Natália Ocácia, Renê 
Neto e Agnes Cunha, que integram o Centro 
Acadêmico do curso,  explicaram a situação 

que enfrentam. “Nossa principal pauta é a 
falta de professores e de planejamento do 
curso, que é a alegação que o nosso reitor 
[Mauro Del Pino] tem. Ele diz que o curso não 
foi criado na gestão dele e não foi planejado. 
Até o fim de 2014 era para ter, no mínimo, 14 
professores, e temos a metade disso”. 
Também faltam Técnico-Administrativos em 
Educação (TAE), que poderiam supervisionar 
estágios e aliviar os professores desta 
função. A Reitoria abriu edital para a 
contratação de servidores sem contemplar 
o curso de TO. “Que requisitos usam para 
definir que curso precisa mais de TAE?”, 
indagam. Por isso, os discentes do quinto 
semestre estão sem estágio. Já os do 

terceiro estão sem três disciplinas, sendo 
uma delas requisito para a prática. A Reitoria 
propôs que os estudantes cumprissem 
apenas 50% do estágio, sem necessidade 
de repor o restante. Os alunos não aceitaram. 
No dia 21, teve fim a ocupação, após 
diálogo entre ocupantes e a administração 
da universidade, que se mobilizou para 
atender as principais pautas. Houve a 
chamada imediata de um TAE,  aprovado 
durante concurso realizado há dois anos 
(e, portanto, quase expirando o prazo para 
contratação), ainda durante a ocupação. 
A ADUFPel esteve presente durante o processo 
de mobilização e deixou a assessoria jurídica 
da entidade à disposição dos alunos. 

Discentes da 
Enfermagem em greve
Os estudantes do curso de Enfermagem 
estão com as aulas paralisadas desde o dia 
25 de agosto. A decisão foi tomada após a 
realização de duas assembleias gerais.
De acordo com o aluno Diogo Tavares, do 
Centro Acadêmico do curso, devido à greve 
dos Técnico-Administrativos em Educação 
(TAE), ocorreu um desfalque de nove 
enfermeiros, responsáveis pelas aulas 
práticas e de simulação. Assim, o calendário 
acadêmico ficaria desencontrado. 
“Decidimos, então, que iriamos apoiar a 
greve dos servidores, pois isso tudo acaba 
nos afetando bastante também”, explica.
Os estudantes contam, também, com 
o apoio dos docentes. “Os professores 
acabaram apoiando, pois ficaria muito 
pesado darem as aulas sozinhos, já que 
elas são divididas em grupos”, afirma Diogo.
A luta por melhores condições de trabalho e 
ensino faz parte da pauta dos estudantes, 
que defendem uma educação pública e de 
qualidade. Portanto, apoiam a greve dos TAE 
até o final.
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Cortes orçamentários atingem a UFPel 
Reitoria esconde as contas. Impactos do ajuste fiscal anunciado 

pelo governo federal são sentidos pelos docentes. 

A educação pública vem sofrendo uma 
série de ataques. Enquanto o governo 
gasta mais de R$ 3 bilhões por dia 

com a dívida pública, corta mais de R$ 10 
bi da educação. A política de “ajuste fiscal” 
do governo Dilma Rousseff, somente neste 
ano, já anunciou três cortes no orçamento 
das universidades públicas, o que acarreta 
em grandes prejuízos. 
Como resposta à falta de compromisso do 
governo, no dia 28 de maio docentes das 
Instituições Federais de Ensino (IFE) deram 
início à greve, que dura mais de três meses. 
Em Pelotas, a deflagração não ocorreu. Mas 
as medidas tomadas pelo governo federal 
não afetam nossa Universidade? 
De acordo com a Reitoria, não. Entretanto, o 
que vemos demonstra o contrário: há falta 
de professores e técnico-administrativos e, 
em consequência disto, ocorre sobrecarga 
de trabalho; laboratórios são precários; 
faltam salas de aula, água, energia elétrica, 
iluminação, segurança e recursos para os 
programas de pós-graduação. Embora a 
Reitoria afirme que não há contingenciamento 
de vagas para professores e técnicos, a 
categoria docente convive com a ampliação 
de sua jornada de trabalho em virtude da 
falta de novas contratações.

“Abre as contas, reitor”
O Comando Nacional de Greve 
(CNG) dos docentes federais 
intensificou as atividades de 
mobilização no mês de agosto. 
Como parte dessas ações, a 
campanha “Abre as contas, 
reitor” foi iniciada com o objetivo 
de investigar os impactos dos 
cortes nas IFE. Foi recomendado 
que os docentes cobrassem 
de suas universidades a 
publicização desses impactos. 
A campanha contribui para que 
houvesse mais transparência e 
diálogo entre as reitorias e as 
comunidades acadêmicas.

Cortes são maiores que o 
informado
No dia 17 de julho, a ADUFPel 
protocolou na Reitoria da 
UFPel um documento cobrando 
explicações sobre a magnitude 
dos cortes orçamentários para 
o ano de 2015. Após o prazo 
estipulado para a apresentação 
dos dados, o reitor Mauro Del 
Pino apresentou parcialmente os 
impactos, em um ofício entregue 

no dia 10 de agosto. O montante dos cortes 
orçamentários, segundo a administração, 
é composto por 10% de verbas de custeio 
e 47% de verbas de capital (investimento). 
No mesmo dia da entrega do documento, 
docentes reunidos em assembleia geral 
destacaram que o corte de custeio percebido 
é muito maior que o informado. 

Algumas obras não terão continuidade 
Em relação a obras de infraestrutura e 
calendário de execução, o documento 
não é explícito sobre a situação em que 
se encontram os projetos. Boa parte das 
informações são apresentadas como 
obras “em andamento”, sem explicações 
sobre o estágio atual. Na reunião realizada 
entre a ADUFPel e a Reitoria, no dia 6 de 
agosto, o reitor afirmou que vários projetos 
estão inviabilizados por falta de recursos: 
revitalização de prédios, esgoto dos Campi 
Capão do Leão e Anglo, urbanização do 
Campus Capão do Leão, reforma de parte da 
Brahma, recuperação do Centro de Integração 
do Mercosul e outros projetos que não serão 
realizados em virtude dos cortes de recursos.

Pós-graduação tem 75% de corte
Em relação aos recursos recebidos, somente 

25%, relativos ao Programa de Apoio à 
Pós-Graduação (Proap), foram liberados, 
confirmando a informação da Coordenação 
de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 
Superior (Capes), de que a verba para a pós-
graduação foi cortada em 75%. O documento 
também aponta que os recursos da 
Universidade Aberta do Brasil (UAB) não foram 
liberados pela Capes e que as atividades 
estão sendo mantidas integralmente pelo 
orçamento da UFPel. 
A Diretoria da ADUFPel considerou 
insatisfatórias as explicações encaminhadas 
pela administração da Universidade a respeito 
dos impactos dos cortes orçamentários. 
De acordo com a Diretoria, a gestão da 
UFPel se vale de argumentações evasivas 
no intuito de encobrir os reais prejuízos ao 
desenvolvimento das atividades acadêmicas 
a partir da adoção de medidas de “ajuste 
fiscal” pelo governo federal. A melhoria das 
condições de trabalho e a defesa do caráter 
público da educação fazem parte da pauta 
da Greve Nacional dos Docentes Federais, 
convocada pelo ANDES-SN, cuja luta 
realizada nacionalmente precisa, também, 
ser enfrentada no âmbito local. Adaptar-se 
à precarização que está em curso, colabora 
com a política de mercantilização operada 
pelos últimos governos. É preciso lutar 
em defesa da UFPel pública, gratuita e de 
qualidade.
A resposta da Reitoria pode ser acessada 
através do link: (adufpel.org.br/arquivos/
documentos) 
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MOVIMENTOS

Em greve desde 10 de junho deste ano, 
servidores do Judiciário Federal mantêm 
forte mobilização em todos os estados 

do país. No Rio Grande do Sul a categoria 
aderiu no dia 9 de julho. 
Os servidores tentam derrubar, no 
Congresso, o veto da presidente Dilma 
Rousseff ao Projeto de Lei Complementar 
(PLC) 28/2015, que concedia reajuste 
salarial de 53% e 78% de forma escalonada 
até 2017, sem aumento para os magistrados. 
Entre as reivindicações também estão 
a reposição salarial de 15%, redução da 
jornada de trabalho, a construção de um 
Plano de Cargos e Salários (PCS), a definição 
de um calendário para reposição das perdas 
e o reajuste do auxílio-alimentação para R$ 
799, equiparado ao dos juízes. 
O governo argumenta que o aumento 
causaria um impacto de R$ 25,7 bilhões nos 
cofres públicos. De acordo com a Federação 
Nacional dos Trabalhadores do Judiciário 
Federal (Fenajufe), o impacto seria de R$ 10 
bilhões, sendo o complemento necessário 
para recompor a inflação de 49%, acumulada 

desde 2004. Além 
disso, a adição 
de 78% teria 
validade apenas 
para os auxiliares 
administrativos do 
Judiciário, que são 
em menor número 
e vêm sendo 
substituídos por 
terceirizados. 
De acordo a 
diretora do Sintrajufe/RS, Rejane Sacco, o 
governo não pode retaliar a Justiça Federal 
em função do papel exercido pelo Judiciário 
em coibir irregularidades do poder Executivo. 

Proposta do governo não é aceita 
O governo federal propôs recomposições 
de apenas 21,3% nas folhas de pagamento 
do Judiciário, assim como dos demais 
Servidores Públicos Federais (SPF), 
parceladas em quatro anos. 
De acordo com o Sindicato dos Trabalhadores 
do Judiciário Federal no RS (Sintrajufe/RS), 

a determinação do presidente do Supremo 
Tribunal Federal (STF), Ricardo Lewandowski, 
em parcelar a implantação em quatro 
anos é grave. O parcelamento excessivo é 
considerado uma descaracterização que 
compromete o projeto original. 
A sessão conjunta, que aconteceria no dia 
19 de agosto, para apreciação dos vetos 
presidenciais, foi cancelada. Os servidores 
aguardavam em frente à Câmara dos 
Deputados o início da reunião, exigindo a 
inclusão do veto na pauta de discussão. As 
atividades de mobilização seguem.

Servidores do Judiciário 
fortalecem a greve

O Centro dos Professores do Estado Rio 
Grande do Sul (CPERS), em conjunto com 
outros sindicatos do funcionalismo público 
estadual, decidiram em assembleia unificada 
no dia 18 de agosto, em Porto Alegre, greve 
geral de 3 dias no estado (dias 19, 20 e 21 
do mesmo mês). Os sindicatos decidiram 
também, caso haja novo parcelamento nos 
salários, em paralisar nos dias 31 de agosto e 
1, 2 e 3 de setembro, além de um ato público 
no dia 3 de setembro, em frente ao Palácio 
do Piratini. A greve unificada é uma reação ao 
parcelamento dos salários dos servidores, 
feito pelo governar José Ivo Sartori (PMDB) 
no final do mês de julho.
 Na manhã do dia 20 de agosto, os servidores 
públicos estaduais de Pelotas participaram 
de uma audiência na Câmara dos Vereadores 
para pedir apoio contra as atitudes 
do governo do estado. Os vereadores 

presentes na casa assinaram uma moção 
em repúdio ao parcelamento dos salários 
e aos possíveis cortes de pagamento, 
assim como a privatização ou extinção das 
fundações estaduais. A moção foi levada 
pelos vereadores, na terça-feira (25), até a 
câmara dos deputados, e na sexta- feira (21) 
aconteceu um ato público no largo Edmar 
Fetter, em torno do Mercado Central. Segundo 
o presidente do 24º núcleo do CPERS, 
Mauro Rogério da Silva Amaral, a categoria 
não tem, por enquanto, uma negociação 
aberta com o governo. O governo anunciou 
no dia 21, uma previsão de pagamento de, 
aproximadamente, R$ 500 a cada servidor, 
com parcelamento do restante. Em vista 
dessa medida, sindicatos protocolaram 
ações judiciais contra esse ato, porém, nem 
todos conseguiram liminares obrigando o 
não-parcelamento dos ordenados.

CPERS na luta Governo desrespeita 
greve do INSS

No dia 18 de agosto, trabalhadores do 
Istituto Nacional do Seguro Social (INSS) em 
greve de Pelotas ocuparam a sala da gerência 
com o objetivo de pedir uma reunião com a 
gerente local. A decisão ocorre depois que 
o governo entrou com uma ação no Superior 
Tribunal de Justiça (STJ) pedindo o corte 
dos salários daqueles que estivessem na 
greve. O STJ, entretanto, julga o movimento 
paredista legal e pede um mínimo de 60% 
funcionamento nas unidades do INSS. 
“As direções regionais, em todo país, 
junto com os RHs, decidiram não fazer 
os descontos e entraram na greve. 56 
gerências se negaram a fazer, mas a de 
Pelotas não”, diz Roberta Mello, integrante 
do Comando Local de Greve. Mesmo com a 
ocupação, que contou com a presença de 
trabalhadores de Porto Alegre, Bagé, Rio 
Grande, Canguçu, Jaguarão e Camaquã, a 
gerência afirmou que seguirá realizando os 
cortes.  Apesar da intransigência, a categoria 
dos trabalhadores do INSS está otimista, 
pois entrou com uma liminar no STF contra 
a ação. O resultado deve sair em breve.
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DICA DE FILME: Tarja Branca, a revolução que faltava
O documentário 
Tarja Branca, 
dirigido por Cacau 
Rhoden, é uma 
ode à brincadeira. 
Resgatar a criança 
interna de cada 
um de nós é o 
objetivo, em meio 
a uma organização 
de sociedade em 
que o lúdico é visto 
como um desvio à 
ordem. O filme, de 
2013, é ilustrado 
com entrevistas 
a profissionais 
diversos, como 

Cultura na rua

pedagogos, escritores e psicólogos e com 
as tradicionais culturas populares de rua, 
como as Brincadeiras, as Congadas e os tão 
conhecidos jogos, como o peão, a pandorga, 
a corda e a roda.
Um dos pontos mais interessantes, 
ressaltados pelo psicanalista Ricardo 

Goldenberg, é a quantidade absurda de 
estudos voltados para a compreensão da 
depressão. Os estudos sobre a felicidade, 
por outro lado, são quase inexistentes. 
“A alegria não está na moda, o que está 
na moda é o pânico, a depressão, a 
medicalização da vida humana”, diz.
Para finalizar, uma das frases ditas por 
Marcelino Freire, escritor, define o resumo 
do documentário: “Acho que vai muito de 
você encontrar-se a si mesmo. E dentro 
desse encontro mais pessoal, mais 
legítimo e profundo, que você enfrente uma 
sociedade que quer o tempo inteiro que 
você trabalhe”. Assim, fica a reflexão de que 
a revolução da criança e da brincadeira são 
necessárias para resgatarmos uma vida 
mais plena e profunda.  

“A liberdade é perigosa, 
o sonho é perigoso, a 
reinvenção daquilo que 

a gente vive é sempre uma 
desestabilização do status quo”. 

(Maria Amélia Pereira, 
pedagoga)

A tradição dos Mercados das Pulgas pode 
ter acontecido no final da Idade Média ou na 
Revolução Francesa. O primeiro foi no século 
XIV, quando o sistema agrícola europeu 
entrou em crise, mudando o sistema 
econômico que antes era baseado em trocas 
de produtos, para o sistema monetário que 
conhecemos hoje. Essa troca fez com que os 
comerciantes começassem a montar bancas 
nas ruas dos centros urbanos, ao ar livre, 
dando o formato da feira que conhecemos. 
O segundo momento foi durante a Revolução 
Francesa, quando a nobreza da época entrou 
em declínio, forçando-a a vender seus bens 
em frente a suas casas. Muitos desses 
bens eram roupas ou tapeçarias infestadas 

de pulgas, o que tornou o hábito conhecido 
como Mercado das Pulgas.
Conforme o tempo foi passando, essas feiras 
permaneceram nos subúrbios franceses, e 
logo depois, se espalharam pela Europa e 
pelo mundo. Tanto foi o sucesso das feiras ao 
ar livre que vendem objetos antigos, que elas 
deram um novo significado à palavra vintage: 
se antes ela significava “ano da colheita de 
um vinho”, agora é um estilo de vida e moda 
antigo, que resgata acessórios desde a 
década de 20. 

A tradição em Pelotas
Em Pelotas, o Mercado das Pulgas começou 
em maio de 2014, com cerca de 30 

expositores, no Largo Edmar Fetter, em torno 
do Mercado Central.
Organizada pela Secretaria de Cultura 
e pela Secretaria de Desenvolvimento 
Econômico e Turismo, o Mercado das Pulgas 
é uma reformulação da Feira da Princesa, que 
acontecia aos domingos na Avenida Bento 
Gonçalves, com apenas dois antiquários. 
Com o apoio das duas secretarias, a feira 
cresceu e hoje conta com 68 expositores 
e com um público médio de mil pessoas por 
sábado. Atualmente, o Mercado acontece 
todos os sábados, das 10h até às 17h, e para 
se tornar um expositor, é só ir na Secretaria 
de Cultura, preencher o formulário e aguardar 
a seleção.

Pelotas faz parte da rota de muitos viajantes da América Latina por vários motivos: riqueza arquitetônica, cultura diversificada, 
gastronomia, belezas naturais e eventos de rua. Alguns desses eventos já são consagrados, como o Piquenique Cultural e o Sofá na 
Rua, mas alguns estão apenas começando, como a Feira do Rolo, que ainda está na sua 4ª edição. Para valorizar esses eventos, que 

ocupam o espaço público, o jornal Voz Docente fará uma série de matérias contando as peculiaridades de cada um. Nesta edição, vamos 
conhecer um pouco mais sobre o Mercado das Pulgas, uma feira semanal que acontece em torno do Mercado Central. Confira!
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60º Conad avalia e projeta lutas do ANDES-SN

Entre os dias 13 e 16 de agosto, os 170 
participantes da 60º edição do Conselho 
Superior do ANDES-SN (Conad) reuniram-

se na Universidade Federal do Espírito Santo 
(Ufes) discutindo a conjuntura política atual e 
avaliando as ações realizadas pelo Sindicato 
Nacional. Durante o período, atualizaram os 
planos de lutas de todos setores e aprovaram 
a agenda para o próximo período.

Conjuntura
Logo no primeiro dia, convidados de 
diversas entidades, dentre os quais Paulo 
Rizzo, presidente do ANDES-SN, debateram 
a conjuntura. Rizzo apontou que a classe 
trabalhadora vem apresentando respostas ao 
cenário de cortes de direitos e de orçamento, 
mas que essas respostas precisam ser 
ainda mais fortes e unitárias. Paulo Barella, 
representante da CSP-Conlutas, nossa 
central sindical, apontou que os “cortes 
em nome da dívida pública, deterioram as 
relações humanas no mundo inteiro e a 
classe trabalhadora está chamada a intervir”. 

Grupos Mistos e Plano de Lutas
O segundo dia foi a ocasião dos grupos 
mistos debaterem o caderno de textos. Os 
Textos de Resolução foram discutidos, com 
a finalidade de atualizar o Plano de Lutas 
do Sindicato Nacional. Os delegados do 60º 
Conad atualizaram o documento deliberado 
no 34º Congresso do ANDES-SN, que aprovou 
a centralidade da luta para o ano de 2015: 
“avançar na organização dos docentes e na 
unidade com os movimentos e entidades 
classistas nacionais e internacionais, para 
enfrentar a mercantilização da educação, 
combater as politicas neoliberais e 
defender intransigentemente os direitos dos 
trabalhadores”.

Encerramento
Durante o encerramento foram aprovadas as 
questões financeiras e organizativas. Além 
disso, foi lida por Cláudia March, diretora 
nacional, a Carta de Vitória, documento que 
sintetiza as ações do Conad. O texto destaca 
a trajetória ativa do Sindicato Nacional ao 

longo desse primeiro semestre de 2015 e 
aponta ações próximas: ”aprovamos, no 60º 
CONAD, intensificar, junto à CSP-Conlutas, 
ações unitárias com as organizações 
sindicais e populares, e as demais centrais, 
na perspectiva da construção da greve geral 
contra os ataques aos direitos da classe 
trabalhadora”.
A plenária de encerramento também aprovou 
16 moções, dentre apoio e repúdio. Entre 
elas, a solidariedade aos trabalhadores 
da General Motors demitidos, o repúdio ao 
Projeto de Lei 2016/2015, que tipifica o crime 
de terrorismo e enquadra manifestantes 
como terroristas e a Proposta de Emenda 
Constitucional 171, que reduz a maioridade 
penal. 
A ADUFPel esteve representada no evento 
pelos diretores Henrique Mendonça, 
Julio Spanó e Renato Waldemarin. ”É um 
aprendizado muito grande para mim sobre 
o movimento, sua constituição e seu 
crescimento”, afirma Renato, que esteve 
pela primeira vez no Conad.

Mais de três mil trabalhadores uniram-se e 
foram às ruas no dia 6 de agosto contra o 
confisco de seus salários. A marcha, realizada 
em Brasília, foi convocada pelo Fórum das 
Entidades Nacionais dos Servidores Públicos
Federais (SPF). Os trabalhadores percorreram 
as ruas da Esplanada dos Ministérios em 
direção ao Ministério do Planejamento, 
Orçamento e Gestão (MPOG) para cobrar 
a retomada das negociações em torno da 
pauta unificada apresentada pelo Fórum. 

Governo precisa ser pressionado 
O governo, desde o início da greve nacional 

dos docentes das Instituições Federais 
de Ensino (IFE), em 28 de maio, protela as 
negociações. A proposta de reajuste de 
21,3% apresentada pelo MPOG, parcelado 
em quatro anos, não cobre a previsão de 
inflação e foi rechaçada pelas entidades do 
Fórum. Além disso, até o momento parte das 
pautas não foram tratadas. Um novo cenário 
não foi apresentado pelo governo, que nem 
mesmo cumpriu alguns prazos para realização 
de novas reuniões.  
Segundo a professora Beatriz Franchini, que 
esteve presente na marcha, “a participação 
do ANDES na luta, juntamente com os 

Servidores Públicos Federais, promove 
melhores condições de negociação e amplia 
as discussões acerca dos caminhos que o 
Brasil vem seguindo. É preciso união, neste 
momento, e demonstrações de que nossa 
luta só cresce e ganha força a cada dia”. 

Violência policial 
Policiais em motos e carros aceleraram em 
direção aos manifestantes na tentativa de 
forçar os servidores a saírem na via. Também 
foi utilizado gás de pimenta. Segundo Rizzo, a 
ação da polícia é inaceitável e demonstra o 
total despreparo da força policial.

A luta continua: milhares de trabalhadores nas ruas em defesa de seus direitos

Durante os quatro dias de evento, participantes debateram conjuntura, atualizaram o 
Plano de Lutas e pensaram na agenda de mobilizações para o próximo período.



Mobilizações intensas 
marcam três meses de 
greve dos docentes das IFE

VOZ 
DOCENTE

Informe especial ADUFPel
Mobilizações 27 e 28 de agosto

Nos dias 27 e 28 de agosto, docentes das Instituições Federais de Ensino (IFE) encontraram-se em Brasília (DF) 
a fim de pressionar o governo para negociação com a categoria. O êxito das ações resultou em reunião com o 
Ministério da Educação (MEC) e com o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG), fechando os 
três meses de greve com melhores perspectivas. 

No primeiro dia de mobilização, dia 27, o Fórum 
dos Servidores Públicos Federais (SPF) realizou, na 
madrugada, um “trancaço” nas portas do MPOG. Mais 

de duas mil pessoas participaram da ação, entre elas estudantes 
e servidores. A ADUFPel esteve presente com os representantes 
Celeste Pereira, Henrique Mendonça, Julio Spanó e Renato 
Waldemarin. 
O vitorioso ato logrou uma reunião entre Fórum e Secretaria de 
Relações do Trabalho (SRT/MPOG), que foi realizada no final da 
manhã.  Outra mesa de negociação foi agendada para o dia 31. 

Negociação segue
Na reunião do dia 31, o governo insistiu em manter o reajuste 

plurianual (21,3% parcelados em quatro anos). A proposta foi 
novamente rejeitada por unanimidade. A novidade, entretando, 
foi a proposição de Sérgio Mendonça, secretário do MPOG, 
de criação de um comitê para estudar a reestruturação e 
planejamento de carreira. O órgão seria mediado tanto pelo 
MEC quanto pelo MPOG, fato amplamente criticado pelo 
ANDES-SN.  De acordo com reportagem do Sindicato Nacional, 
“os resultados do Comitê Provisório só teriam efeito no ano de 
2020, caso fosse assinado o acordo plurianual, pois a negociação 
de carreira estaria atrelada ao aceite do reajuste salarial de 
21,3% parcelado em quatro anos.” Assim, não houve avanços 
significativos. Por isso, as entidades presentes rejeitaram a 
proposta. 



Negocia, Janine!
Renato Janine Ribeiro, Ministro da Educação, não recebeu docentes, 
mas a mobilização dos professores e estudantes conseguiu reunião 
com o MEC

No dia 28, data em que a greve completava três meses, 
houve manifestação em frente ao MEC. Mais de 500 pessoas 
participaram objetivando exigir negociações com o governo. “O 
ato, ainda, teve por finalidade denunciar o descaso do governo 
com a educação pública, gratuita e de qualidade e o ajuste fiscal, 
que promoveu cortes de mais de 11 bilhões de reais”, afirma 
Júlio Spanó, diretor da ADUFPel.
A pressão resultou em reunião, na qual uma comitiva do ANDES-
SN  foi recebida pela secretária em exercício da Secretaria de 
Educação Superior do MEC (Sesu/MEC), Dulce Tristão e mais 
dois representantes da Sesu/MEC. Na ocasião, novamente foram 
pedidas respostas às pautas protocoladas, além de informações 
sobre concursos públicos e verba para assistência estudantil.
Os representantes do MEC reconheceram a retirada de 
orçamento da Educação e os impactos  consequentes. Ainda, 
Dulce Tristão se comprometeu a enviar ao ANDES-SN a lista 
detalhada sobre as nove mil vagas para docentes que o MEC 
alega já estarem disponíveis. Fo

to
: A

N
DE

S-
SN

Avaliação 
Após a prospota de reajuste pluarianual de 21,3% e a negativa 
de todas entidades que compõe o Fórum dos SPF, o governo 
federal vinha esquivando-se de agendar novas reuniões. Apenas 
com as mobilizações dos dias 27 e 28 de agosto foi obtida uma 
nova rodada de negociação. 
Para Renato Waldemarin, “foram dias vitoriosos, pois o Fórum 
dos SPF, em unidade, venceu esta disposição do governo, que 
nos recebeu e reabriu as negociações. O ato envolveu grande 

número de pessoas, que bloquearam por seis horas uma parte 
do edifício do MEC, até que fôssemos recebidos pela sua 
secretaria, evidenciando a tenacidade do movimento”.
Assim, fica reavivada a força da unidade dos servidores 
na busca por forçar o governo a ouvi-los. O ANDES-SN e a 
ADUFPel seguirão articulando e participando dos atos em prol 
dos docentes e da educação pública, gratuita e de qualidade. 
Acompanhe nosso site, rede social e informativos para se 
informar sobre os novos passos do movimento. 

Redação*e Diagramação: Liana Coll/ Assessoria ADUFPel.
Fotos: Celeste Pereira e ANDES-SN. 
*Com informações de ANDES-SN


