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Tramitam no Congresso projetos que comprometem a 
liberdade de ensino nas salas de aula e prevêm a punição 
de professores que fazem uso de teorias críticas. Página 4 

Em defesa da educação pública Escola Sem Partido

O funcionalismo público sofre mais um ataque do governo federal através do Projeto de Lei Complementar 
257/2016. Educação pública é uma das áreas mais afetadas pela “reforma fiscal”. 

Desmonte dos serviços públicos

A ADUFPel-SSind promoveu ato político-cultural, no dia 3 
de abril, com o objetivo de denunciar os ataques que a 
educação pública vem sofrendo. Página 3
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EDITORIAL

AGENDA

21 a 23/4 Encontro preparatório estadual para o II ENE, em Porto Alegre (RS)

ADUFPel Seção Sindical do ANDES-SN

A agitação política perpassa todas as esferas. 
A UFPel está em pleno desenvolvimento de 
campanhas e pré-candidaturas para o processo 
de disputa pela reitoria da Universidade. As 
entidades representativas dos três segmentos 
da comunidade universitária (ADUFPel, ASUFPel 
e DCE) deram início à construção do processo 
de consulta à comunidade acadêmica. As cinco 
pré-candidaturas, até agora tornadas públicas, 
estão de acordo que esta é a maneira mais 
democrática e transparente de realizar a escolha 
do/a novo/a reitor/a. O ANDES-SN, da mesma 
forma, realiza eleições para renovar sua diretoria. 
O pleito tem chapa única e a votação ocorre nos 
dias 10 e 11 de maio. 
Na política nacional, apesar de toda agitação, 
o Congresso Nacional tem tido tempo para 
analisar e votar uma série de Projetos de Lei 
que compõem o Programa Escola Sem Partido, 
determinando punições para docentes que 
praticarem ações que forem entendidas como 
“doutrinações partidárias”. O Grupo de Trabalho de 
Política e Educação do nosso Sindicato Nacional 
lançou recentemente uma cartilha que trata sobre 
esta e outras questões preocupantes em que a 
Educação está sendo fortemente cerceada pelo 
Estado. (Acesse a cartilha “Projeto do Capital 
para a Educação: análise e ações para a luta” 
no site do andes.org.br). Na contrapartida a este 
movimento retrógrado, a classe trabalhadora 
promove o II Encontro Nacional de Educação, 
entre os dias 16 a 18 de junho, em Brasília. Abril é 
o mês das etapas preparatórias de Pelotas e do 
Rio Grande do Sul. Convocamos a todas lutadoras 
e todos lutadores pela educação pública, gratuita, 
de qualidade, laica e socialmente referenciada a 
participarem! Vejam as datas no Mural ao lado. 
O governo federal lançou uma série de medidas 
de contingenciamento de verbas para o serviço 
público a fim de “limitar o crescimento de gastos”. 
Dentre as propostas a serem apreciadas pelo 
Congresso Nacional estão o congelamento dos 
salários dos servidores e planos de demissões 
voluntárias. Para enfrentar também mais esse 
ataque, a Campanha dos Servidores Públicos 
Federais 2016 foi protocolada junto ao Ministério 
do Planejamento, Orçamento e Gestão. 
Se são muitos os ataques, são mais numerosos 
ainda os nossos revides; se são grandes os 
retrocessos, é maior ainda a nossa resistência. 
Quem esteve no Ato Cultural pela Educação 
Pública, promovido pela ADUFPel-SSind, no dia 3 
de abril, no Largo do Mercado Público de Pelotas, 
pode pautar esta luta de uma forma diferente, 
ligando cultura (música, teatro e dança indígena) 
à luta política e sindical em defesa desse bem 
social que é nosso direito! 

8/4 Encontro preparatório para o II ENE etapa Pelotas

23 e 24/4 Curso Nacional de Formação Política Sindical do ANDES-SN, em 
Recife (PE)

O encontro preparatório em 
Pelotas para o II Encontro 
Nacional de Educação (ENE) 
acontece no dia 8 de abril, no 
auditório do IFSul.
O evento inicia às 9h, com 
mesa composta por Juca 
Gil, Luís Borges e Marianna 
Rodrigues. Pela tarde, grupos 
discutirão os eixos temáticos. 
Já às 18h, ocorre plenária 
final, onde os debates são 
trazidos para a elaboração de 
um documento síntese das 
discussões, que será levado 
ao encontro preparatório 
estadual, a realizar-se entre 
os dias 21 e 23 de abril.
Para mais informações, 
acesse facebook.com/ene.
pelotas ou envie e-mail para 
ene.pelotas@gmail.com.

II ENE

A partir do início de março, a ADUFPel-SSind passou a oferecer atendimento 
jurídico na área cível, além da assessoria já prestada pelos advogados do 
escritório Chapper & Cavada em Direito Administrativo.  O atendimento de Direito 
Cível acontece todas as quartas-feiras, das 14h às 15h, na sede da Seção Sindical 
(Rua Major Cícero 101). O atendimento de Direito Administrativo permanece às 
quintas-feiras, das 9h às 10h. Caso haja necessidade, o sindicalizado poderá 
agendar atendimento no escritório em outros horários através do telefone 3225-
8647.

ADUFPel-SSind amplia atendimento jurídico

8/4 Seminário Nacional: Terceirização nas IES, em Fortaleza (CE)

9/4 Seminário Nacional: Precarização do Trabalho Docente, em 
Fortaleza (CE)

Agitação pela educação 
pública
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ADUFPel-SSind promove ato em defesa da educação pública

JURÍDICO

Em 11 de março deste ano foi editado o 
Decreto 8.690, que dispõe sobre a gestão 
das consignações em folha de pagamento 
no âmbito do sistema de gestão de pessoas 
do Poder Executivo Federal, revogando o 
Decreto 6.386/2008.
Esta regulamentação se destina a 
estabelecer novas regras para o comumente 
denominado “desconto em folha”, de que 
trata o art. 45 da Lei 8.112/90 (regime 
jurídico dos servidores públicos civis da 
União), especificando que espécies de 
descontos poderão ser autorizadas: forma, 
processamento e limites para efetivação 
destas deduções nos vencimentos dos 

servidores.
O decreto revogado dividia as consignações 
em compulsórias (Plano de Seguridade 
Social do Servidor Público, Imposto de 
Renda, contribuição sindical) e facultativas 
(empréstimos, planos de saúde). O decreto 
atual passou a denominar as consignações 
compulsórias de “descontos”, mantendo a 
denominação das facultativas. Estas, por 
sua vez, sempre dependem de anuência 
prévia do servidor. Uma das inovações 
trazidas pelo novo Decreto foi o aumento do 
percentual permitido para comprometimento 
dos vencimentos com as consignações. 
Na vigência do Decreto revogado, as 

consignações facultativas eram limitadas a 
30% da remuneração, passando para 35%.
O Decreto novo ainda incluiu como 
facultativa a consignação para amortização 
de despesas contraídas e de saques 
realizados por meio de cartão de crédito, 
não contemplada anteriormente. Também, 
foi aumentada a possibilidade de 
comprometimento dos vencimentos dos 
servidores com consignações, no que diz 
respeito ao montante, como também no 
tocante à espécie de dívida que poderá ser 
satisfeita mediante desconto em folha. 

Assessoria Jurídica ADUFPel-SSind

Consignações em folha: alterações

No dia 3 de abril, para marcar o início 
do primeiro semestre letivo de 2016 
da Universidade Federal de Pelotas 

(UFPel), a ADUFPel-SSind, realizou um ato 
político-cultural em defesa da educação 
pública. A atividade aconteceu no largo 
do Mercado Público de Pelotas e foi 
marcada por apresentações teatrais e 
musicais relacionadas a temáticas de luta 
e resistência. Participaram as bandas Dona 
Dinnah e Black Limousines, o professor José 
Everton Rozzini, a Companhia Pelotense de 
Repertório Teatral e o Grupo de Dança e 
Canto Kaingang.

A banda Black Limousines interpretou 
versões de clássicos do rock internacional. 
Já a Dona Dinnah, que toca há quase dez anos 
na noite pelotense, tendo por característica 
“balançar por onde passa”, apresentou ao 
público diversos gêneros musicais: soul, 
MPB, samba, rock e pop rock. José Everton 
Rozzini, professor da UFPel, fez parte do ato 
juntamente aos músicos Duglas Bessa e 
Hector Rojas. A Companhia Pelotense de 
Repertório Teatral encenou situações de 
opressão – trabalhando algumas das maiores 
dificuldades enfrentadas pelos professores 
universitários das instituições públicas 

federais – e contaram com a participação 
da plateia para “solucionar” os problemas. O 
Grupo de Dança e Canto Kaingang, composto 
por jovens e adultos da comunidade Kaingang 
de Pelotas aproximou o público de sua 
história, modo de organização e chamou a 
atenção para os problemas que a etnia vem 
enfrentando no município. De acordo com 
a presidente da ADUFPel-SSind, Celeste 
Pereira, “o ato teve como objetivo chamar a 
atenção da população para o desmonte e os 
rumos da educação pública, além de ser um 
momento de boas-vindas neste semestre 
que está iniciando”.

Processo eleitoral para reitoria da UFPel é aberto

O processo de eleição para a reitoria da 
Universidade já foi aberto. No dia 18 de 
março, as três entidades representativas da 
comunidade acadêmica da UFPel (ADUFPel-
SSind, ASUFPel e DCE) fizeram uma fala antes 
da reunião ordinária do Conselho Universitário 
(Consun) para comunicar o início da 
organização do pleito. A participação ocorreu 
após as cinco pré-candidaturas, tornadas 
públicas até o momento, demonstrarem 

concordância em relação à legitimidade da 
condução do processo eleitoral pelas três 
entidades. 
O Fórum formado pela ADUFPel-SSind, 
ASUFPel e DCE recebeu os pré-candidatos 
e a pré-candidata à reitoria, na sede da 
ADUFPel-SSind: Pedro Hallal e Fabiane Tejada, 
representados por professores, técnicos e 
estudantes; Manoel Luiz Brenner de Moraes; 
Mauro Del Pino e Fábio Vergara Cerqueira 

compareceram pessoalmente junto a outros 
membros que compõem suas chapas.
“Conversamos com todas as pré-candidaturas 
já colocadas no sentido de que o processo 
possa se dar através de uma discussão com 
a comunidade”, afirmou a professora Celeste 
Pereira. O objetivo, para as entidades, é que 
o Consun possa assumir novamente o papel 
de referendar o processo eleitoral, o qual, 
apesar de informal, é lícito e democrático. 
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Escola sem partido: o fim da liberdade de ensinar

Tramita no Congresso Nacional o 
Programa Escola Sem Partido (PESP), 
que pretende alterar a Lei de Diretrizes 

e Bases da Educação Nacional (LDB), 
acarretando em modificação, também, nos 
Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs). 
Na visão do governo, o Programa é um 
apanhado de Projetos de Leis (PLs) que 
visam a “neutralidade política, ideológica e 
religiosa”, “respeitam os valores familiares 
do aluno” e punem aqueles docentes que 
praticam ações tidas como “doutrinações 
partidárias”.

Histórico
Redigidos em 2014 pelo deputado federal 
Erivelton Santana (PSC-BA), os PLs 7180 
e 7181 – que priorizam os valores morais 
familiares sobre a educação escolar, 
reconhecimento da vulnerabilidade do 
educando na relação de aprendizado, em 
defesa da laicidade do estado e da não 
doutrinação – foram arquivados no mesmo 
ano. Em 2015, foram desarquivados e 
acrescidos do PL 867, de autoria do 
deputado Izalci Lucas (PSDB-DF), que visa 
alterar a LDB e inserir o PESP na educação. 
Em maio do mesmo ano, o deputado e relator 
do PL 7180/2014, Diego Garcia (PHS-PR), 
apresenta um texto substitutivo incorporando 
os três projetos. No mesmo mês, o deputado 
Rogério Marinho (PSDB-RN) apresenta o 
PL 1411/2015, que caracteriza o crime de 
assédio ideológico,  modifica a Lei n° 8.069, 
de 13/07/1990 (ECA) e acrescenta o artigo 
146 ao capítulo VI do Decreto-Lei nº 2.848 
de 1940 (Código Penal), modificando-o.
O assédio ideológico consiste em toda prática 
que obrigue o aluno a adotar determinado 
posicionamento ideológico, político e/ou 
partidário, ou ainda constranger aquele que 
tiver posicionamento contrário. O PL 1411 
prevê pena de três meses a um ano de 
detenção e multa, que pode ser aumentada 
caso o aluno seja prejudicado ou desista do 
curso. 
Tramitam também outros três projetos 
associados. O 1859/2015, de autoria do 
deputado Izalci Lucas (PSDB-DF), objetiva 

proibir o que chamam de “ideologia 
de gênero” e vetar o uso dos 
termos “gênero” e “orientação 
sexual”. O PL 2731/2015 do 
deputado Eros Biondini (PTB-MG) 
pretende alterar o Plano Nacional 
de Educação (PNE), obrigando 
as secretarias a adequar os 
planos de educação sob pena 
de não receberem os repasses e 
sujeitando o contraventor à pena 
de seis meses a dois anos (Artigo 
232 do Estatuto da Criança 
e do Adolescente). O PL de nº 
3236/2015, do deputado Marco 
Feliciano (PSC-SP), quer excluir 
do PNE a “promoção de ideologia 
de gênero”. Esses três PLs 
foram removidos pelos autores e 
acrescentados aos 7181/2015 e 
7180/2015, voltando à Comissão 
de Educação e posteriormente à 
Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania.

Problemas do Programa
Segundo os relatores, há nas 
escolas uma onda crescente de 
“doutrinação política”, onde os 
professores abusam da “audiência 
cativa”, impondo suas ideologias 
políticas e influenciando na 
moral sexual dos educandos. Na 
concepção dos deputados, tais 
valores são passados por meio 
das teorias do pensamento crítico e ideais 
esquerdistas e, para os projetos, usam a 
justificativa de liberdade de expressão, 
reacendendo a ideia de neutralidade. Dessa 
forma, os PLs vetam a manifestação do 
pensamento crítico nas escolas.

Cartilha ANDES-SN
O ANDES-SN elaborou uma cartilha, que 
analisa de forma crítica o Programa Escola 
Sem Partido, além de outras propostas. Os 
textos elaborados pelo Grupo de Trabalho de 
Política Educacional (GTPE) contaram com 
colaboração de 22 seções sindicais, incluindo 
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As eleições do biênio 2016-2018 para a diretoria nacional do ANDES-SN ocorrem em 10 e 11 de maio 
deste ano. A chapa única “Unidade na Luta” tem como candidata à presidência Eblin Farage, docente da 
área do serviço social da Universidade Federal Fluminense (UFF). Para secretário geral, traz  Alexandre 
Galvão, da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (Uesb), e para tesoureiro, Amauri Fragoso de 
Medeiros, da Universidade Federal de Campina Grande (UFCG).
Em entrevista para o ANDES-SN, a candidata à presidência do Sindicato Nacional falou sobre o projeto 
da chapa para a gestão:  “Queremos capilarizar esse projeto para os trabalhadores que são, em maioria, 
novos na categoria docente e que, possivelmente, ainda não conhecem nosso projeto. Esse processo 
eleitoral deve nos ajudar a mobilizar a chapa e as seções sindicais a irem ao encontro da categoria. 
Aprofundar o conhecimento sobre as diversas realidades da categoria docente e, ao mesmo tempo, 
apresentar esse projeto de universidade, de educação e de sindicato que o ANDES-SN constrói”. 

a ADUFPel-SSind, e foi uma deliberação do 
35º Congresso do ANDES-SN. 
A diretora da ADUFPel-SSind, Ana Oliveira 
explica: “os três assuntos discutidos [na 
cartilha] foram: a Base Nacional Curricular 
Comum (BNCC), o PL 867/2015, que trata 
do Projeto Escola Sem Partido e a PEC no 
10/2014, que trata do Sistema Único de 
Ensino Superior. Esses três eixos fazem 
parte de um desmonte da educação pública 
brasileira que caminha para a padronização 
sem levar em conta a diversidade cultural e 
aponta para a retirada da capacidade crítica 
do ensino básico”.

Eleições ANDES-SN 
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ESPECIAL

O governo federal segue aprofundando 
a política de ajustes fiscais. Em 
fevereiro, anunciou o corte de mais 

de 23 bilhões do orçamento. Em 21 de 
março, prosseguindo o enxugamento do 
funcionalismo público, apresentou o Projeto de 
Lei Complementar (PLP) 257/2016.  A última 
redução de verba  feita especificamente na 
educação (anunciada em 30 de março) foi 
de 4,2 bilhões.
O contingenciamento para os serviços 
públicos, no governo Dilma Rousseff, 
teve início em 2014, quando os cortes 
orçamentários passaram a ser anunciados 
periodicamente. As medidas restritivas 
divulgadas como “reforma fiscal” fazem 
parte da estratégia do governo de, mesmo 
com baixo crescimento econômico, continuar 
pagando a dívida pública - seguindo a política 
de alinhamento a organizações internacionais 
(como o Fundo Monetário Internacional) e 
atraindo a atenção de especuladores. 

PLP 257/2016 
O PLP engloba medidas para limitar os gastos 
no setor, as quais incluem a restrição à 
ampliação de quadro de pessoal e a reajustes 
em salários de servidores públicos, limitação 
do aumento do salário mínimo à reposição 
inflacionária e plano de demissão voluntária 
de servidores. Compõem o Projeto uma série 
de propostas, entre elas a de de “limite para o 
crescimento de gasto” que, se aprovada pelo 
Congresso Nacional, terá três estágios. Nos 
dois primeiros, está previsto que o governo 
pode vedar qualquer tipo de aumento real ou 
nominal aos servidores. Já o último estágio 
culmina com a implementação de programas 
de desligamento voluntário de servidores, 
além da redução das despesas com 
benefícios e perda de ganho real do salário 
mínimo, uma vez que este será reajustado 
apenas de acordo com a inflação. 
Outro ponto do PLP 257 é o “plano de auxílio 

aos estados e ao Distrito Federal”. Essa 
medida prevê a exigência de instituição de 
regime de previdência complementar nas 
unidades federativas e vedação à nomeação 
de novos servidores, entre outros pontos que 
devem ser cumpridos caso os governadores 
queiram renegociar sua dívida com a União. 
A dívida também poderá ser abatida com 
a entrega de empresas públicas para futura 
alienação, desde que tenham potencial de 
venda para o mercado. 
O PLP 257 foi enviado à Câmara de 
Deputados no dia 22 de março e tramita em 
regime de urgência. No primeiro dia previsto 
para apreciação do Projeto na Casa, 29 de 
março, a pressão de servidores fez adiar 
a votação.  Agora, os deputados tem mais 
quatro sessões (e até  o dia 6 de maio) para  
apreciar a matéria do PLP, propor emendas e 
enviar o PLP ao Senado. 
Para Celeste Pereira, presidente da ADUFPel-
SSind, o PLP 257/2016 é mais um avilte 
à educação pública. “Somos veemente 
contrários a ele e nos manteremos na luta 
pela sua rejeição na Câmara e no Senado”, 
afirma.

Contingenciamento afeta a UFPel
Na Universidade Federal de Pelotas (UFPel), 
assim como em outras Instituições Federais 
de Ensino (IFE), as metas que compõem a 
“proposta de limite para o crescimento de 
gasto” devem paralisar obras, contratação de 
servidores e, assim, aprofundar ainda mais 
a situação de precarização das condições 
de trabalho e de estudo da comunidade 
acadêmica. Há incerteza quanto à dotação 
orçamentária para este ano. “Não é possível 
afirmar neste momento se a UFPel receberá 
a totalidade prevista no orçamento devido ao 
agravamento da crise política e econômica”, 
respondeu, por e-mail, a coordenadora de 
Comunicação Social da Universidade, Silvana 
Moreira.

Já em agosto do ano passado, o reitor 
Mauro Del Pino informava que vários projetos 
estariam 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, entre outros. 
“A infraestrutura para o ensino na UFPel não 
tem se alterado nos últimos anos. No início 
desse semestre, por exemplo, já sofremos 
com salas pequenas e superlotadas, sem 
ou com pouquíssima ventilação. Presenciei 
colegas dando aulas em corredores”, relata a 
diretora da ADUFPel-SSind, Daniela Hoffmann.

Contratação de servidores
Sobre concursos, a pró-reitora de Gestão de 
Pessoas, Eugenia Dias, fala que no dia 4 de 
abril, foram publicados editais de “provimento 
de 20 vagas de técnico-administrativo 
oriundas de aposentadorias ou posses 
em cargos inacumuláveis. Entretanto, o 
MEC informou que não haverá abertura de 
novas vagas neste ano”. Ou seja, apesar da 
necessidade de ampliação de pessoal em 
muitos cursos, a UFPel seguirá com o mesmo 
número de servidores, tornando cada vez 
mais difícil a condição de trabalho dos 
profissionais da educação na Universidade. 
Segundo Daniela Hoffmann, ao mesmo tempo 
em que o governo anuncia as medidas com 
a premissa de conseguir executar serviços 
essenciais, como saúde, educação e 
saneamento, na prática, acaba aprofundando 
ainda mais a crise nas instituições públicas. 
“A última medida do governo é congelar 
salários dos servidores públicos. As verbas 
para a educação já vêm sendo atingidas há 
muito tempo. Se não havia boas condições de 
trabalho e estudo nas IFE até agora, o quadro 
não tende a melhorar se não pressionarmos 
pelo investimento das verbas públicas na 
educação pública”, complementa. 

ADUFPel Seção Sindical do ANDES-SNVD-02/2016

Funcionalismo público sob ataque
Através do PLP 257/2016, nova fase de desmonte dos serviços públicos é anunciada pelo governo federal. 

Instituições Federais de Ensino devem ser afetadas. 
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Alteração da jornada de trabalho dos 
municipários continua em pauta

O 
Sindicato dos Municipários de 
Pelotas (Simp) está movendo ação 
contra a Prefeitura de Pelotas sobre 
a jornada de trabalho dos servidores 

municipais. A decisão foi tomada após entrar 
em vigor o Decreto Municipal nº 5.879/2015, 
no ano passado.
A implementação do ponto eletrônico e a 
exigência de cumprimento de novas jornadas 
de trabalho passaram a vigorar após a 
publicação do Decreto, que estabelece a 
execução da carga horária prevista nos 
editais dos concursos ou nos contratos 
(CLT), de 40h semanais. Esta carga horária 
passaria a ser exigida após mais de 30 anos 
pois, até então, os servidores cumpriam 
uma jornada reduzida (30h), resultante de um 
acordo com a Prefeitura e liberação por suas 
chefias. O Decreto é fruto de uma instauração 

de ação civil pública pelo Ministério Público 
Federal (MPF), por exigência do Tribunal de 
Contas da União (TCU). De acordo com um dos 
advogados do Simp, Marcos Leão Marques, 
estão sendo ajuizadas ações, pois com a 
mudança haveria prejuízo aos trabalhadores. 
“Eles nunca exerceram outra jornada senão 
aquela reduzida, então não seria um retorno 
àquela jornada contratual”, justifica.
Para o vice-presidente do Simp, Tiago Botelho 
Domingues, a medida atingiu não só os 
trabalhadores, como também suas famílias, 
já que muitos precisam complementar a 
renda com atividades extras ou cumprem 
mais de uma função pública.

Distinção entre servidores
Com a decisão da Prefeitura, a distinção 
entre servidores acirrou-se ainda mais, pois 

o único segmento que não foi afetado com o 
aumento de carga horária foi o de médicos. 
Além de não exigir as 33h contratuais 
da categoria, a administração municipal 
determinou o cumprimento de apenas 20h. 
Domingues explica que em nenhuma parte do 
Decreto consta essa diferenciação de horas.
Além disso, é permitida que a 21ª hora 
cumprida pelos médicos seja considerada 
como hora-plantão, apesar de estar 
contratualmente previsto o cumprimento de 
33h. Para a presidente da ADUFPel-SSind, 
Celeste Pereira, “na avaliação da seção 
sindical, o jogo político da Prefeitura e a 
maneira como lida com os contratos instiga 
ainda mais a disputa entre categorias, 
favorece especificamente um grupo de 
trabalhadores, e não atende à demanda 
levantada pelo TCU”.

Municipários em sessão na Câmara de Vereadores. Foto: Câmara Municipal de Pelotas

A ADUFPel-SSind, em parceria com diversas entidades e coletivos, 
organizou o evento “Mulheres em defesa da vida: 8 de março é dia de 
luta!”, para marcar o Dia Internacional da Mulher. 
A programação foi dividida em dois dias (8 e 12 de março). No dia 
8, foi entregue uma carta de reinvindicações à vice-prefeita Paula 
Mascarenhas e à diretora de Políticas para as Mulheres, Daiane 
Dias. Também foi realizada uma marcha pelo centro da cidade e ato 
no Mercado Público, onde ocorria audiência pública. No sábado, 12, 
um Sarau Feminista aconteceu na Praça Coronel Pedro Osório, com 
oficinas e roda de conversa sobre a temática. 

8 de março é todo dia!
A ADUFPel-SSind elaborou uma série de cartazes sobre assédio para 
serem espalhados pelos campi da Universidade. A ação, cujo nome é 
“Bota a boca no trombone”, tem como objetivo fomentar a discussão 
e conscientizar a comunidade acadêmica sobre a violência contra a 
mulher.

Luta marca o Dia Internacional da Mulher
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Dica de filme: o Mercado de Notícias

Teatro contra a opressão

O documentário “O Mercado de Notícias”, dirigido por Jorge Furtado, apresenta um 
panorama sobre mídia e democracia. No filme, são intercalados depoimentos de 13 
jornalistas brasileiros a trechos da peça “O Mercado de Notícias”, escrita por Ben Jonson 
no século XVII, época do surgimento do jornalismo. A preocupação sobre os riscos e as 
relações de poderes no fazer jornalístico, já expressa por Jonson na dramaturgia, vão 
aparecendo também nas reflexões dos profissionais entrevistados, mostrando o quanto 
o debate sobre o papel do jornalismo e da forma como ele é conduzido é fundamental 
para o entendimento do contexto político e econômico. 
No jornalismo tradicional contemporâneo, por exemplo, há um modus operandi em vigor 
que busca mais personagens do que fatos, tornando debates fundamentais, como o da 
política, rasos e atrelados a dicotomias. A opinião pública, nesse jogo de acusações, 
torna-se também confusa, até porque hoje existe uma crise ética nas instituições 
de poder, como o judiciário, que se utiliza da mídia hegemônica (e vice-versa) para 
mobilizar o imaginário social sobre determinados assuntos e que pune jornalistas que 
se aventuram a desafiar essa estrutura.  O atrelamento entre as diversas esferas do 
poder público à imprensa tradicional, esta fundamentalmente conectada à publicidade, 
é bastante comentado pelos entrevistados. A credibilidade do repórter, como expõe o 
jornalista José Roberto Toledo, passa pela tentativa de buscar a maior quantidade de 
vozes dissonantes na apuração de uma pauta, trazendo um ponto de vista que confronte 
o que está estabelecido, com aquilo que “deveria ser o normal, o aceitável, o senso 
comum, justamente para provocar a dúvida, porque se você não tiver dúvida, você não 
sai do lugar”, mesmo que a realidade seja irreproduzível, como aponta Geneton Morales 
Neto no documentário. 

Nesta edição do jornal Voz Docente, 
foram entrevistadas as atrizes da 
Companhia Pelotense de Repertório 

Teatral. O grupo, composto por cinco 
integrantes – Francine Mohammed, Joice 
Lima, Val Fabres, Ana Alice Müler, Neusa 
Kuhn e Franciele Neves –, originou-se em 
2007 e, em nove anos de trajetória realizou 
15 montagens, entre peças, esquetes e 
performances. No evento político-cultural 
promovido pela ADUFPel-SSind, no dia 3 de 
abril, a Companhia apresentou o Teatro Fórum, 
uma das técnicas do Teatro do Oprimido, 
desenvolvido pelo teatrólogo Augusto Boal. 
As atrizes encenaram situações de opressão, 
exclusivas, tendo como base algumas das 
principais dificuldades enfrentadas pelos/

as docentes: a precarização da universidade 
pública; a discrepância entre investimentos 
nos setores público e privado e a política 
produtivista com a consequente (cruel) 
competitividade entre docentes

Voz Docente: Por ser um grupo teatral 
formado só por mulheres, de que forma o 
feminismo se faz presente nos textos da 
Companhia e na maneira de se expressar?
Companhia Pelotense de Repertório 
Teatral: O grupo ter somente atrizes, no 
momento, não é uma escolha. Na verdade, 
tínhamos atores homens, também, que 
saíram por motivos variados - um deles 
morreu no ano passado. Mas como muitos 
dos textos montados pela Cia são da 

autoria e direção da Joice Lima, é natural 
que estes trabalhos tenham uma visão 
feminina e tratem de assuntos de mulheres. 
Na esquete “Gilda”, uma mulher (e seu alter 
ego) conta à plateia suas intimidades e o 
fraco pelas cantadas de pedreiros; o stand 
up  “4.5 a toda potência - os micos e as 
delícias de quem já passou dos 40” aborda 
as experiências de quatro mulheres com 
mais de 40 anos e o mais recente trabalho 
da Cia, “Doidas de atar. As loucuras por 
amor, os barracos por ciúme” também traz 
o lado feminino de lidar com o coração.

Voz Docente: Qual a importância 
da participação do público nas 
apresentações? De que forma 
acontece?
Companhia Pelotense de Repertório 
Teatral: O grupo apresenta a cena com 
a situação de opressão e a plateia é 

instigada a participar de forma ativa e 
resolver, em cena, o “problema” apresentado, 
se colocando, na prática (como ator/atriz) no 
lugar do oprimido e mostrando como ele/ela 
deveria se portar naquela situação. A regra 
é clara: a mudança deve partir sempre do 
oprimido, ele é que deve mudar a sua postura 
e reverter a situação. Por isso, a participação 
da plateia é fundamental para que funcione. 
A técnica é chamada de teatro-fórum porque 
também é a plateia que decide se a “solução” 
apresentada é aprovada ou não. Caso não 
seja, a cena é repetida novamente, até que 
se chegue a uma “solução”. Quando isso 
ocorre, ou se ninguém tem uma sugestão, 
passa-se para a cena seguinte.



CONTRACAPA

Campanha Unificada dos SPF 2016 é protocolada

O ano de 2015 foi marcado pelo 
protagonismo dos Servidores Públicos 
Federais (SPF) no enfrentamento às 

medidas de austeridade do governo federal. 
Trabalhadores de todo o país se uniram e 
foram às ruas para lutar contra a privatização, 
terceirização e precarização do serviço 
público. 
Entidades que compõem o Fórum das 
Entidades Nacionais dos SPF (Fonasefe) 
realizaram manifestações, atos e greves, 
que resultaram em tentativas de negociação 
com o governo, que se recusava a dialogar. 
Na categoria docente, a greve mais longa 
da história paralisou dezenas de Instituições 
Federais de Ensino (IFE), porém, o governo 
não atendeu as demandas e encerrou a 
negociação. 
Tais ações sinalizaram que 2016 não seria 
diferente. Nesse sentido, a Campanha 
Salarial 2016 dos SPF aponta para mais um 
ano de reivindicações em defesa dos direitos 
trabalhistas e serviços de qualidade. 

Entidades protocolam pauta no MPOG
A pauta de reivindicações da Campanha 
Unificada dos SPF foi protocolada na manhã 
do dia 16 de março pelo Fórum dos SPF no 
Ministério do Planejamento, Orçamento 
e Gestão (MPOG). As entidades foram 
recebidas por Edina Maria Rocha Lima, 
secretária adjunta de Gestão de Pessoas 
e Relações de Trabalho no Serviço Público 
do Ministério (SEGRT-MPOG), que se 
comprometeu em marcar uma reunião com 
o Secretário de Relações de Trabalho, Sérgio 
Mendonça, sem data definida. 
Durante a tarde do mesmo dia, representantes 
das entidades foram à Câmara dos Deputados 
entregar uma carta aos parlamentares. Na 
carta, foi firmada a posição dos SPF contrária 
ao desmonte e à precarização dos serviços 
públicos e foi cobrado o encaminhamento de 
Projetos de Lei (PLs), acordados por algumas 
entidades no ano passado. Os servidores 
foram recebidos por lideranças partidárias, 
do governo e assessores parlamentares. 
O Fórum visitou, também, a Comissão de 
Trabalho, de Administração e Serviço Público 
(CTASP), onde começará a tramitação de 
alguns projetos. 
O presidente do ANDES-SN, Paulo Rizzo, 
participou da entrega da carta e criticou os 
projetos que atacam os servidores públicos 
e o caráter público da educação, citando o 
PLS (Projeto de Lei do Senado) 555/2015, 
que abre caminho para a privatização das 
empresas estatais. 
Para Rizzo, o momento foi importante para 
mostrar a mobilização dos trabalhadores: 
“reivindicamos que se barrem os projetos 

que privatizam os 
serviços públicos e 
a defesa de nossos 
direitos trabalhistas. 
Ano passado, nas 
negociações com 
o governo, algumas 
entidades do Fonasefe 
assinaram o
acordo e outras não, 
mas os reajustes 
acabaram ficando 
para agosto desse 
ano e janeiro de 
2017. Já ouvimos 
falas que ameaçam 
esse reajuste, e por 
isso é importante 
que façamos essa 
mobilização”.

PLS 555
Também chamado 
de “Estatuto das 
Estatais”, o PLS 555 
é uma ameaça ao 
caráter público de 
empresas estatais, 
como Petrobras, 
Banco do Brasil e Caixa 
Econômica Federal, 
já que tem como 
objetivo torná-las 
Sociedades Anônimas 
(SA). Ainda define a 
presença mínima de 
20% de membros 
i n d e p e n d e n t e s 
nos conselhos de administração e seus 
integrantes serão impedidos de manter 
relações sindicais ou partidárias. A 
justificativa para a privatização das estatais
é a de que há um ”inchaço de pessoal”. 

Campanha Unificada dos SPF

Na pauta de reivindicações estão: política 
salarial permanente com correção das 
distorções e reposição das perdas 
inflacionárias; data-base 10 de maio; 
direito irrestrito de greve e negociação 
coletiva no serviço público, com base na 
convenção 151 OIT; paridade salarial entre 
ativos e aposentados; isonomia de todos 
os benefícios entre os poderes; isonomia 
salarial entre os poderes; incorporação 
de todas as gratificações produtivistas; 
barrar a anunciada contrarreforma da 
Previdência; revogação da Funpresp e 
garantia de aposentadoria integral; fim dos 
cortes no orçamento federal e ampliação do 

financiamento público para qualificação dos 
serviços e servidores públicos; concurso 
público pelo RJU (Regime Jurídico Único), já! 
pelo cumprimento dos acordos firmados em 
2015.
A carta e a pauta protocolada pelo Fórum 
podem ser acessadas no site do ANDES-SN 
(andes.org.br). 

Ato nacional 
Além do Dia Nacional de Lutas, organizado 
pela CSP-Conlutas, que ocorreu no dia 1º 
de abril, contra o desemprego, inflação, 
ajustes fiscais, privatização e reforma da 
previdência, acontecerá no dia 14 de abril um 
ato nacional em Brasília. 
O diretor da ADUFPel-SSind, Giovanni Frizzo, 
destaca que o ato do dia 14 tem como 
objetivo “envolver o conjunto de setores da 
classe trabalhadora em torno de uma pauta 
comum contra as políticas do governo de 
destruição dos direitos sociais e trabalhistas, 
especialmente relativo à contrarreforma da 
Previdência”.
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Entidades que compõem o Fórum dos Servidores Públicos Federais também entregaram, em março, 
uma carta de reivindicações contra a precarização e o desmonte do serviço público.

dos Servidores 
Públicos Federais

Fórum das Entidades Nacionais dos Servidores Públicos Federais

Brasília (DF)
Concentração às 09 horas

Em defesa dos serviços 
públicos de qualidade 
para a população e 
dos direitos dos 
servidores

Em defesa dos serviços 
públicos de qualidade 
para a população e 
dos direitos dos 
servidores

Brasília (DF)
Concentração às 09 horas


