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Unipampa, FURG e escolas estaduais estão ocupadas. Os 
movimentos reivindicam melhores condições de ensino e 
de trabalho. Página 6

Assembleia Geral Ocupação contra cortes

A apuração do primeiro turno ocorreu no dia 10 de junho. 
Mais de 10 mil membros da comunidade acadêmica votaram. Página 5

Eleições para a reitoria da UFPel:
chapas 2 e 4 disputarão segundo turno

Docentes, em Assembleia Geral no dia 31 de maio, definiram 
delegação para o 61º Conad e manifestaram-se contrários 
ao PLP 257/2016. Página 3
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EDITORIAL

AGENDA

16/06
16 a 18/6

24/6
28 e 29/6

30/6 a 3/7

Dia Nacional de Luta em Defesa da Educação Pública
II Encontro Nacional de Educação (ENE), em Brasília (DF)
37º aniversário da ADUFPel-SSind
Segundo turno das eleições para a reitoria da UFPel
61º Conad, em Boa Vista (RR)

ADUFPel Seção Sindical do ANDES-SN

Ao completar 37 anos, a ADUFPel-SSind reafirma seu compromisso com 
a defesa dos direitos dos professores, das condições de trabalho e de 
um projeto socialmente referenciado para a universidade pública. 
É grave esse momento em que se agudiza a guerra econômica em 
âmbito planetário, com efeitos destruidores aos direitos sociais e, 
no outro polo, radicalmente concentradores da riqueza produzida. 
Nesse quadro, um dos principais desafios da entidade é reanimar os 
sindicalizados para o sentido da atuação coletiva, única possibilidade 
de influir no curso dos fatos, uma vez que o fantasma da crise tende a 
induzir dispersão, numa espécie de salve-se quem puder em que todos 
perdem ao longo do tempo.
A crise não tem razões naturais. A economia não é matemática, mas 
resultado de escolhas. E essas escolhas são a expressão de interesses 
muito concretos. Tem beneficiários, poucos, é verdade! 
Mas as explicações apresentadas pelos dirigentes das agências 
mundiais e dos governos nacionais, reverberadas pela imprensa, mais se 
parecem a peças de propaganda da neutralidade, visando à banalização 
da situação sistêmica de injustiça e, com isso, prevenir a indignação e 
a mobilização coletiva. 
Diante dos males produzidos pelo modelo, é alarmante que o caminho 
apresentado pelos governantes seja aprofundar, ainda mais, o mesmo 
modelo, reduzindo os direitos dos trabalhadores e entregando as 
políticas sociais ao mundo dos negócios.  Especialmente aquelas 
derivadas das necessidades educacionais, previdenciárias e de saúde 
da população, com promessas de lucro fácil. Na prática, isto significa 
entregar o galinheiro para as raposas.
Como todas as guerras, esta também é impulsionada por motivações 
subjetivas e objetivas de dominação e enfrentar o debate interessa 
ao mundo do trabalho. Examinar as suas raízes, e posicionar-se, é 
responsabilidade imperiosa de todas as áreas de conhecimento na 
universidade contemporânea e nos sindicatos. Isto produz sentido atual 
e desafio coletivo à UFPel e à atuação da ADUFPel-SSind. 
É evidente a conjuntura mundial regressiva, do ponto de vista dos 
direitos sociais, com agravantes emergindo no Brasil, inclusive expondo 
as fragilidades da democracia e do decantado Estado de direito. 
O quadro sombrio, no entanto, tem despertado consciência, organização 
e mobilização, a partir de variadas motivações específicas, que estão 
a funcionar como centelhas para acender um novo ciclo de crescimento 
dos movimentos sociais, dos sindicatos com representatividade de 
base, da juventude, das periferias...
Esta edição não pretende fazer um balanço geral das condições impostas 
aos trabalhadores e às políticas públicas que recaem sobre a UFPel e 
sobre os que nela trabalham e estudam. Mas, destaca temáticas, fatos 
e caminhos que animam possibilidades para a construção de um novo 
patamar de protagonismo dos professores, nacionalmente articulados 
pelo Setor das Ifes do ANDES-SN. 
Nos últimos dias, os docentes foram chamados às urnas para eleições 
diretas. Manifestaram-se, nacionalmente, legitimando a nova diretoria 
do ANDES-SN. Votarão, também, na eleição paritária para reitoria da 
UFPel, em processo coordenado pelas entidades representativas da 
comunidade universitária. 
São abordados, ainda, nesta edição, dois caminhos animadores para 
organizar a luta em defesa das condições de trabalho e qualidade na 
educação pública, que estão bem próximos a instigar o envolvimento de 
tod@s @s educador@s. 
A realização do II Encontro Nacional da Educação representa a 
convergência do esforço empenhado nos últimos dois anos, em todos 
os cantos do país, para a construir coletivamente uma plataforma/
agenda  para a educação brasileira. O segundo caminho, inspirador para 
a luta, é o movimento #OCUPA, que se amplia a partir dos secundaristas, 
alcançando recentemente a Unipampa e o CPERS. Esses movimentos 
demonstram que a reversão do quadro de abandono da educação 
pública depende, em primeiro lugar, de que os próprios envolvidos no 
processo educativo ocupem politicamente os seus espaços de trabalho 
e estudo.
Participar efetivamente do nosso sindicato faz todo o sentido. Vamos 
em frente!

37º Aniversário da ADUFPel-SSind

Momento é de organização e luta!

A ADUFPel-SSind comemora, neste ano, seu 37º aniversário. 
Para celebrar a data, convida todas e todos para festa junina 
de confraternização, às 19h, no dia 24 de junho, na sede da 
Seção Sindical. 
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Docentes definem delegação para o 61º Conad

Em Assembleia Geral (AG), ocorrida no 
dia 31 de maio na sede da ADUFPel-
SSind, foram escolhidos o delegado e 

observadores que participarão do 61º Conad 
do ANDES-SN, discutido o Projeto de Lei 
Complementar (PLP) 257/16 e o II Encontro 
Nacional de Educação (ENE). 
Os aprovados para participar do 61º Conad 

do ANDES-SN foram o professor Henrique 
Mendonça, como delegado, e as professoras 
Celeste Pereira e Daniela Hoffmann, como 
observadoras e suplentes de delegado. O 
61º Conad acontece em Boa Vista (RR), 
entre os dias 30 de junho e 3 de julho, 
com o tema “Defesa dos Direitos Sociais, 
da Educação e Serviços Públicos”. A nova 

diretoria do Sindicato 
Nacional, eleita em 
maio deste ano, será 
empossada durante 
o evento.

II ENE
Durante a AG, os 
docentes abordaram 
as etapas municipal 
e estadual do II ENE, 
a preparação para a 
etapa nacional, seus 
eixos e a organização 
de um Dia Nacional 
de Luta em Defesa 
da Educação Pública, 
no dia 16, durante o 
Encontro, em Brasília. 

PLP 257/16 e 
encaminhamentos
Ao tratar sobre o PLP 257/16, os docentes 
presentes posicionaram-se contrários a este 
projeto, que traz uma série de ataques aos 
serviços públicos. 
A categoria deliberou uma nova assembleia 
para o dia 13 de junho, que debateu conjuntura 
nacional. 

JURÍDICO

Em 4 de fevereiro de 2013, foi instituída a 
Fundação de Previdência Complementar dos 
Servidores Públicos Federais (Funpresp), 
da qual fazem parte os professores das 
universidades federais. O regime de 
previdência complementar se destina a 
complementar as aposentadorias dos 
servidores que ingressaram no serviço 
público após essa data e não desejam se 
aposentar com proventos limitados ao teto 
do regime geral de previdência social. 
Ocorre que, por uma interpretação 
equivocada da Lei n° 12.682/2012, 
que estabelece o regime complementar, 
a administração pública federal tem 
enquadrado no regime de previdência 

complementar os servidores oriundos 
de cargo efetivo da União, bem como de 
autarquias e fundações, que tomaram 
posse em outro cargo público após a data 
de criação da Funpresp, mesmo que o 
servidor tenha ingressado sem quebra de 
vínculo, ignorando a qualificação de servidor 
público já existente, agindo contrariamente à 
Constituição Federal. 
Há precedentes da Justiça garantindo a 
manutenção do regime próprio de previdência 
para os servidores oriundos de outro cargo 
público sem descontinuidade na troca de 
cargo, sendo facultativa adesão ao regime 
complementar. Cita-se, como exemplo, os 
servidores que ingressaram no serviço 

público antes de 04/02/2013 e, por 
meio de vacância, tomaram posse em 
novo cargo após a data de instituição do 
regime de previdência complementar, ou 
seja, esses devem permanecer no regime 
de previdência antigo. Nesse sentido, deve 
ser resguardado o direito dos servidores 
públicos empossados antes da criação 
da Funpresp de permanecerem no Regime 
Próprio de Previdência relativo ao ingresso 
originário quando inexistir quebra de vínculo 
com o serviço público, sendo uma opção 
a alteração para o plano de previdência 
complementar.

Assessoria Jurídica ADUFPel

Funpresp: enquadramento previdenciário

A ADUFPel-SSind organizou uma caravana 
para o II Encontro Nacional de Educação 
(ENE), que acontecerá entre os dias 16 a 18 
de junho, na UnB, em Brasília (DF). 
O II ENE tem como mote “Por um projeto de 
educação classista e democrático” e é 
composto por seis eixos de abordagem: 
avaliação, financiamento, acesso e 
permanência, gestão, formação do trabalho 
docente e gênero, questões étnico-raciais e 
diversidade sexual. 

ADUFPel-SSind prepara caravana para o II ENE
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MEC suspende novas inscrições do 
Programa Bolsa Permanência

O Ministério da Educação (MEC) 
suspendeu novas inscrições para o 
Programa Bolsa Permanência (PBP), 

que auxilia financeiramente estudantes em 
vulnerabilidade socioeconômica matriculados 
nas Instituições Federais de Ensino Superior 
(IFES). O comunicado foi assinado pelo 
secretário de Educação Superior, em 11 
de maio, às vésperas do afastamento da 
presidente Dilma Rousseff, e enviado às 
universidades federais. 
De acordo com o documento, apenas as novas 
inscrições para estudantes quilombolas 
e indígenas permanecem por meio do 
Sistema de Gerenciamento de Bolsas em 
dois períodos ao ano, no primeiro e segundo 
semestres, e as bolsas atuais serão 
mantidas. O secretário afirma que a medida 
foi tomada considerando o “crescimento 
do número de beneficiários selecionados 
pelas instituições públicas federais de 
ensino superior” 
e que o benefício 
está “condicionado à 
dotação orçamentária 
a n u a l m e n t e 
consignada ao 
Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da 
Educação (FNDE)” 
– responsável pelo 
pagamento do 
benefício. Em nota, 
o novo ministro da 
Educação, Mendonça 
Filho, explicou que a 
decisão foi tomada 
pela gestão anterior 
e que será realizado 
um levantamento da 
situação antes de 
tomar qualquer nova 
decisão.
Em 2015, o MEC foi 
um dos ministérios 
mais afetados com os 
cortes orçamentários 
realizados pelo 
governo federal 
- mais de R$ 11 
bilhões. E os recursos 
que deveriam ter 
sido investidos na 
educação pública 

foram destinados ao pagamento de juros e 
amortizações da dívida pública. Em 2016, os 
cortes continuam e chegam a mais de R$ 2 
bi.

Futuro do programa é incerto na UFPel
Na UFPel, 716 alunos com renda mensal 
familiar per capita de até um salário mínimo 
e meio, recebem o auxílio de R$ 400 ao 
mês. Segundo a pró-reitora de Assuntos 
Estudantis, Ediane Acunha, os estudantes 
ingressantes em cursos com uma carga 
horária maior serão muito afetados com a 
suspensão, pois não têm tempo disponível 
para participar de programas de bolsas de 
extensão, ensino e pesquisa, deixando, 
assim, de ter uma renda extra ou até mesmo 
única. 
Sobre o futuro do programa, Ediane avalia a 
sua suspensão como um retrocesso e afirma: 
“É possível que esse programa seja extinto, 

como vários outros programas sociais estão 
sendo cortados pelo governo”. 
A estudante do quinto semestre de Química 
de Alimentos, Liane Slawski Soares, recebe 
o auxílio desde março do ano passado. Sua 
condição financeira e a alta carga horária do 
curso, que a impossibilita de trabalhar, foram 
os motivos que a levaram a participar do 
programa. “É muito importante [o auxílio], pois 
ajuda a me manter na Universidade, acho 
que sem o recebimento do mesmo isso seria 
impossível”, confidencia. 
Para a ADUFPel-SSind, os programas de 
permanência estudantil são fundamentais 
para garantir a igualdade de oportunidades nas 
instituições públicas de ensino. Proporcionar 
ao estudante condições básicas para sua 
permanência e desempenho acadêmico 
é dever do Estado e a suspensão do 
Programa é um retrocesso que terá sérias 
consequências aos futuros ingressantes.

Eleições para o DCE são impugnadas

O processo eleitoral para o Diretório Central dos Estudantes (DCE) da UFPel foi impugnado. Os estudantes votaram nos dias 5 e 6 de maio, 
entretanto, houve suspeita de fraude, o que levou à impugnação do processo. As irregularidades apontaram a existência de um número de 
cédulas superior ao número de assinaturas nas urnas da Cotada e da Faculdade de Direito, que ultrapassavam o limite da margem de erro 
previsto no regimento eleitoral. 
A Comissão Eleitoral (COE) e representantes das quatro chapas que disputavam as eleições acordaram pela impugnação das eleições e 
também pela mudança dos moldes do pleito. O novo processo eleitoral deve ocorrer no segundo semestre. 
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Chapas 2 e 4 vão para segundo turno 

As chapas 2 (Viva a Transformação) e 
4 (Uma UFPel Diferente) irão disputar 
o segundo turno das eleições para 

a reitoria da UFPel. A chapa 2 traz como 
candidato a reitor Mauro Del Pino, como 
candidata a vice-reitora Luciane Kantorski 
e na lista tríplice Denise Gigante e Thomaz 
Junior. A chapa 4 tem como candidato a 
reitor Pedro Hallal, como candidato a vice-
reitor Luis Isaias do Amaral e na lista tríplice 
Lucia Peres e Cesar Rombaldi. O resultado 
foi conhecido na noite de sexta-feira, após a 
apuração, que aconteceu durante todo o dia 
no anfiteatro do Colégio Municipal Pelotense. 
O segundo turno ocorre nos dias 28 e 29 de 
junho. 
O processo de consulta à comunidade 
acadêmica para a nova reitoria é organizado 
de forma paritária e democrática pela Junta 
Eleitoral, composta pela ADUFPel-SSind, 
ASUFPel e DCE, entidades representativas 
dos três segmentos da comunidade 
acadêmica. “Para nós esse momento 
de eleições que estamos vivendo é um 
momento fundamental. Está havendo um 
esforço grande das três entidades para que 
todo o processo transcorra da maneira mais 
adequada possível”, salienta Celeste Pereira, 
presidente da ADUFPel-SSind e membro da 
Junta.  

Números 
O primeiro turno da UFPel, ocorrido nos dias 
8 e 9 de junho, tendo em conta apenas 
os votos válidos, levou às urnas 10.324 

membros da comunidade acadêmica para 
votação. Votaram 8.004 estudantes, 1.166 
docentes e 1.154 técnico-administrativos 
em educação. 
As cinco chapas que disputaram o pleito 
obtiveram os seguintes votos:

Chapa 1 - “Reconstrução”
Fabiane Tejada da Silveira – candidata a 
reitora
Lucio André de Oliveira Fernandes – candidato 
a vice-reitor
Flávia Carvalho Chagas
Renato Fabrício de Andrade Waldemarin
Docentes – 114
Técnico-Administrativos – 80
Estudantes – 1405
TOTAL: 1.599

Chapa 2 -  “Viva a Transformação”
Mauro Augusto Burkert Del Pino – candidato 
a reitor
Luciane Prado Kantorski – candidata a vice-
reitora
Denice Petrucci Gigante
Thomaz Lucia Junior
Docentes – 211
Técnico-Administrativos – 348
Estudantes – 869
TOTAL: 1.428

Chapa 3 - “Reage UFPel”
Manoel Luiz Brenner de Moraes – candidato 
a reitor
José Francisco Gomes Schild – candidato a 

vice-reitor
Alzira Yamasaki
Carlos Antonio da Costa Tillmann.
Docentes – 203
Técnico-Administrativos – 363
Estudantes – 691
TOTAL: 1.257

Chapa 4 - “Uma UFPel Diferente”
Pedro Rodrigues Curi Hallal – candidato a 
reitor
Luis Isaias Centeno do Amaral – candidato a 
vice-reitor
Lucia Maria Vaz Peres
Cesar Valmor Rombaldi
Docentes – 393
Técnico-Administrativos – 180
Estudantes – 3548
TOTAL: 4.121

Chapa 5 - “Mais UFPel”
Fábio Vergara Cerqueira – candidato a reitor
Marcia Bueno Pinto – candidata a vice-reitora
Willian Silva Barros
Leonardo da Silva Oliveira
Docentes – 245
Técnico-Administrativos – 183
Estudantes – 1491
TOTAL: 1.919
 
Os encaminhamentos para o segundo turno, 
como a data para debate entre as chapas 2 
e 4, podem ser acompanhados através da 
página da ADUFPel-SSind (www.adufpel.org.
br). 

O primeiro turno das eleições para a reitoria da UFPel ocorreu nos dias 8 e 9 de junho. 
Cinco chapas disputaram. 
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Estudantes ocupam escolas estaduais

Está em andamento na Universidade 
Federal do Pampa (Unipampa), e na 
Universidade Federal de Rio Grande 

(FURG), movimentos de resistência e luta 
contra a precarização do ensino superior. 
A mobilização, na Unipampa, contrária aos 
cortes orçamentários, é protagonizada pelos 
estudantes que, ao longo de maio e junho, 
ocuparam oito dos dez campi da instituição, 
incluindo a reitoria da Universidade, com sede 
no campus de Bagé. A preocupação de todos 
os segmentos da comunidade acadêmica 
é a inviabilização da instituição frente ao 
contingenciamento. 
Na FURG, também a precarização do 
ensino público, somada à insuficiência 
da assistência estudantil, ocasionou na 
mobilização dos discentes. O movimento 
ocupa o prédio das pró-reitorias desde o dia 
31 de maio.

Unipampa
Os cortes orçamentários na Unipampa estão 
ocasionando a demissão de trabalhadores 
terceirizados, além da paralisação de obras 
na Universidade e corte em diárias, viagens, 
luz, água e telefone. O setor de terceirizados 
já vem sofrendo, desde o início do ano, com 
irregularidades como o atraso de salários e 

o não pagamento de vale-transporte e vale-
alimentação. 
Devido ao cenário de desmonte da educação 
pública, aconteceu a primeira ocupação na 
Unimpampa, no dia 12 de maio, no campus 
de Jaguarão. Após, foram ocupados outros 
sete campi, dos quais permanecem, além 
de Jaguarão, os de Caçapava do Sul, São 
Gabriel, Uruguaiana e Bagé e Santana do 
Livramento. 
As reivindicações do movimento incluem 
a manutenção dos postos de trabalho dos 
terceirizados e pautas da assistência 
estudantil, como mais verba para o Plano de  
Permanência, bem como seu aprimoramento. 
Os três segmentos da comunidade 
acadêmica (estudantes, docentes e técnico-
administrativos-TAE) também exigem que 
o reitor, Marco Hansen, se posicione frente 
à Associação Nacional dos Dirigentes 
das Instituições Federais de Ensino 
Superior (Andifes), repudiando os cortes 
e pressionando, assim, o Ministério da 
Educação e o governo federal. 

FURG
A principal motivação para a ocupação na 
FURG é a deficiência dos auxílios estudantis 
oferecidos pela Universidade. Em nota 

divulgada pela Frente de Lutas Contra a 
Precarização da Universidade - FURG, os 
discentes criticam o contingenciamento 
realizado pelo governo federal, que atingiu 
as políticas de permanência de estudantes 
de baixa renda nas instituições de ensino. 
A adoção destas medidas tiveram como 
resultado o indeferimento de 1.700 de 
bolsas permanência, o aumento da 
burocracia institucional, acarretando no 
atraso da abertura do segundo Restaurante 
Universitário (RU), e na insuficiência de 
vagas e falta de manutenção das moradias 
estudantis.
As reivindicações incluem a definição de 
um prazo para a construção das Casas do 
Estudante Universitário (CEUs) III e IV, café 
da manhã para todos, reforma do hotel de 
trânsito (alojamento provisório), creche 
universitária, construção de passarela 
coberta no RU, prestação de contas da FURG 
de forma transparente, detalhamento dos 
dados referentes a assistência, entre outras.
A ADUFPel-SSind manifesta apoio aos 
movimentos na Unipampa e na FURG, 
entendendo que é fundamental  posicionar-
se e construir a luta para fazer frente ao 
processo de abandono das instituições 
públicas de ensino.

O movimento de ocupação dos estudantes 
de escolas estaduais teve início em 
setembro do ano passado, em São Paulo, e 
a partir de então secundaristas de estados 
como Rio de Janeiro, Minas Gerais, Ceará, 
Goiás e Rio Grande do Sul aderiram à 
iniciativa. No RS, a mobilização começou em 
Porto Alegre, no dia 11 de maio, e espalhou-
se por mais de 50 municípios, atingindo 
cerca de 140 escolas. 
Em Pelotas, a primeira escola ocupada foi o 
Instituto Estadual de Educação Assis Brasil, 
no dia 16 de maio, em apoio à greve dos 
servidores estaduais. Até o fechamento 
desta edição do jornal Voz Docente, oito 
escolas já haviam aderido à mobilização 
na cidade. Entre as motivações para as 

ocupações dos alunos estão o parcelamento 
dos salários dos servidores, falta de 
funcionários e professores, remanejamentos 
de professores, realocação de disciplinas, 
infraestrutura precária, atrasos nos repasses 
de verbas para as escolas e a possível 
aprovação do Projeto de Lei 44/2016, que 
visa permitir a interferência de Organizações 
Sociais nas escolas. O objetivo é permanecer 
até que o governo amplie os investimentos 
na educação e atenda as demandas.

Servidores da educação em greve
No dia 13 de maio, em  assembleia do Sindicato 
dos Professores e Funcionários de Escolas do 
Rio Grande do Sul (CPERS) que reuniu mais de 
três mil pessoas, os servidores estaduais da 

Unipampa e FURG são ocupadas por estudantes

educação deliberaram pela greve, com início 
no dia 16 de maio. Eles lutam, desde o ano 
passado, contra as medidas adotadas pelo 
governador José Ivo Sartori que, somadas 
aos cortes orçamentários realizados pelo 
governo Dilma Rousseff, contribuem para 
o sucateamento e mercantilização da 
educação pública estadual. 
Entre as reivindicações da categoria estão 
o fim do parcelamento de salários, reajuste 
de 13,1% nos vencimentos, cumprimento da 
lei do piso – que está 69,44% –, Instituto 
de Previdência do Estado (IPE) com pleno 
atendimento e sem aumento de descontos, 
o fim do fechamento de turmas e escolas e 
a disponibilidade de merenda para todos os 
alunos. A greve já dura mais de 20 dias.
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Giancarlo Borba abre Circuito 2016 
do Dandô em Pelotas

O documentário “Acabou a paz! Isto aqui vai virar o Chile!” retrata a luta dos estudantes 
secundaristas de São Paulo contra a reorganização das escolas proposta pelo governo 
de Geraldo Alckmin, no fim do ano passado (2015). O título faz referência à luta dos 
secundaristas no Chile em 2006, quando, em um movimento massivo, questionaram os 
moldes segregadores da educação no país. Esta luta inspirou os estudantes paulistas e o 
grito “acabou a paz, isto aqui vai virar o Chile” ecoou nas manifestações conduzidas por eles.
O filme é dirigido por Carlos Pronzato, documentarista conhecido por trabalhar junto a 
movimentos sociais. Uma série de entrevistas, principalmente com os secundaristas, ilustra o 
movimento dos estudantes contra a medida de Alckmin, que segmentaria os ciclos escolares 
e fecharia 94 escolas. O projeto, criado sem consulta à comunidade acadêmica, sucatearia 
ainda mais o ensino público, colocando-o nas mãos do capital privado, via Organizações 
Sociais. 
Os estudantes, quando tomaram conhecimento da medida de reorganização, realizam 
manifestações. Ao perceberem que o governo não os ouvia, começaram as ocupações das 
escolas. Em duas semanas de movimento, 200 estavam ocupadas, transformando-se em 
espaços coletivos de aprendizagem e cultura. Através da ação direta e contando com amplo 
apoio da população, após 26 dias o governo Alckmin recuou e suspendeu a reorganização. 
Durante o processo, conforme os estudantes relatam no documentário, aproximaram-se 
mais de suas escolas, demonstrando que é necessário um projeto de educação que surja da 
própria comunidade escolar e da comunidade onde a escola está inserida. 

No dia 27 de maio, aconteceu a abertura 
do circuito Dandô de 2016 em Pelotas. 
O artista convidado foi Giancarlo 

Borba, que se apresentou com o grupo 
anfitrião, Tril#os. O evento ocorreu na Casa 
do Trabalhador.
Nascido na cidade de Herval, Giancarlo 
é músico autodidata. Em 2013, lançou o 
CD “Milongador”, inspirado nas aulas de 
instrumentos alternativos do professor da 
UFPel, Mário Maia, e nas oficinas itinerantes 
que o músico realiza há mais de dez anos com 
crianças de assentamentos e comunidades, 
nas quais ensina a fabricar instrumentos a 
partir de materiais recicláveis. Em entrevista 
ao jornal Voz Docente, Borba contou que está 
produzindo um disco novo com a participação 
de alguns músicos da região sul. Assim como 
o último trabalho, as composições fazem 

críticas sociais em forma de poesia. O 
artista também está preparando para 2017 
um CD solo de viola, que será gravado ao 
vivo “no mato”.
 
Grupo anfitrião
A diversidade de ritmos latinoamericanos, 
com forte influência da música brasileira, 
definem a essência do grupo Tril#os. A fusão 
de ritmos latinos caracteriza o trabalho 
autoral de Duglas Bessa, Hector Rojas e 
Cristiano Nunes, artistas que compõem o 
trio. Durante 2014 e 2015, o grupo, em sua 
formação anterior (Bairro Sur) e atual foi 
anfitrião de mais de dez shows do projeto 
Dandô em Pelotas. 
 
O projeto
O Dandô - Circuito de Música Dércio Marques 

Dica de filme: ACABOU A PAZ!

promove o intercâmbio de artistas das 
mais diversas regiões do país fora do eixo 
da grande mídia. Os espetáculos ocorrem 
nas cidades cadastradas no circuito. As 
apresentações contam sempre com um 
artista local (anfitrião), que recebe e abre a 
apresentação para o convidado, realizando 
uma integração entre os dois, com bate-papo 
ao final, aberto à participação da plateia. 
Além do Brasil, o Dandô já passou pela 
Bolívia e Argentina. Neste ano, irá para o 
Chile, onde será implantado por Tita Parra, 
que homenageará sua avó Violeta Parra. “O 
projeto cresceu muito desde o início. Abriram 
novos circuitos em outros estados e agora 
estamos indo para outros países”, comenta 
Borba. 
Em Pelotas, o projeto é apoiado pela ADUFPel-
SSind desde seu início, em 2014. 



Chapa “Unidade na Luta” é eleita e 
será empossada durante o 61º Conad

A chapa “Unidade Na Luta” foi eleita 
para estar à frente da diretoria do 
ANDES-SN durante o biênio 2016-

2018, com 90,66 % dos votos. Do total de 
9.807 de votantes, 8.891 votaram na chapa 
única; 623, em branco (6,35%); e 293, nulos 
(2,99%). Na UFPel, de um total de 1.193 
eleitores, votaram 152 sindicalizados, sendo 
150 votos para a chapa.
A presidente eleita é a professora Eblin 
Joseph Farage, da Universidade Federal 
Fluminense. Para o cargo de secretário-geral, 
foi eleito Alexandre Galvão Carvalho, da 
Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia 
(Uesb), que atualmente ocupa o cargo de 
3º Secretário do Sindicato Nacional. Amauri 
Fragoso de Medeiros da Universidade Federal 
de Campina Grande (UFCG) foi reeleito 
1° tesoureiro do Sindicato Nacional e o 
professor da Universidade Federal de Pelotas 
(UFPel), Giovanni Frizzo será o 3º secretário. 

A nominata completa com os nomes que 
integram a nova diretoria está disponível por 
meio de Circular no site do ANDES-SN (andes.
org.br). 
Para a diretoria da regional Rio Grande do Sul, 
os eleitos foram: Rondon Martim Souza de 
Castro (Sedufsm), 1° vice-presidente; Carlos 
Alberto Saraiva Gonçalves (Seção Sindical 
do ANDES-SN na UFRGS), 2° vice-presidente; 
Caiuá Cardoso Al-Alam (Sesunipampa), 1° 
secretário;  Henrique Andrade Furtado de 
Mendonça (ADUFPel-SSind), 2° secretário; 
Getúlio Silva Lemos (Sedufsm), 1° tesoureiro  
e Ubiratã Soares Jacobi (Aprofurg), 2° 
tesoureiro.
Segundo Giovanni Frizzo, que ocupará o 
cargo de 3º secretário na nova gestão do 
Sindicato Nacional, “o resultado das eleições 
demonstra a confiança da categoria docente 
na continuidade da linha política do Sindicato 
Nacional. Os desafios da conjuntura são 

enormes e a próxima gestão assume o 
compromisso de dar consequência às 
decisões da categoria nas instâncias 
do ANDES-SN, envidando esforços para 
enfrentar todos os ataques que a população 
brasileira vem sofrendo”. 
A nova diretoria será empossada durante o 
61º Conad do ANDES-SN, que acontecerá em 
Boa Vista (RR), entre os dias 30 de junho e 
3 de julho, com o tema “Defesa dos Direitos 
Sociais, da Educação e Serviços Públicos”. 

Nos dias 4 e 5 de junho, ocorreu reunião do 
Setor das Instituições Federais de Ensino 
Superior (IFES), em Brasília (DF). Houve 
espaço para informes nacionais e das seções 
sindicais. Os docentes reunidos debateram 
conjuntura, focando-se na discussão sobre o 
impacto da aprovação do Projeto de Lei (PL) 
4251/2015 pela Câmara de Deputados. O 
PL aprofunda a desestruturação da carreira 
docente e agora segue para apreciação no 
Senado. 
A agenda para o próximo período foi definida, 
tendo 16 de junho como dia de mobilização 
pela educação pública. Haverá marcha em 
Brasília, marcando a abertura do II Encontro 
Nacional de Educação (ENE). Nos estados, 
também acontecerão mobilizações.

Reunião do Setor das IFES discute movimento docente
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