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Em entrevista para o jornal Voz Docente, Maria Lúcia 
Fattorelli, fala sobre a dificuldade da implantação da 
auditoria da dívida pública e sobre o ajuste fiscal. Página 6

Eleições para a reitoria Dívida pública

Protagonizadas pelos estudantes, ocupações atingiram cinco prédios da UFPel.  Página 5

Ocupações na UFPel: estudantes na luta 
contra o sucateamento da educação

Pedro Hallal será o novo reitor da UFPel a partir de 12 de 
janeiro de 2017. O resultado da consulta à comunidade 
acadêmica foi conhecido no dia 30 de junho.  Página 4
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Reunião da Comissão de Mobilização da ADUFPel-SSind, às 10h, 
na sede da Seção Sindical 
Reunião da Comissão de Mobilização da ADUFPel-SSind, às 10h, 
na sede da Seção Sindical

ADUFPel Seção Sindical do ANDES-SN

A Universidade Federal de Pelotas encerra 
o primeiro semestre de 2016 em um 
turbilhão político: a conjuntura nacional 
sendo debatida na seção sindical, as 
ocupações estudantis colocando foco 
nas demandas locais e na sempre atual 
defesa da educação pública, gratuita 
e de qualidade e o processo eleitoral 
para reitoria (re)abrindo discussões 
sobre democracia, ética e projetos de 
universidade. O período que se inicia há 
de manter tais pautas. 
O 61º CONAD, Conselho do ANDES-SN, 
atualizou as lutas para o decorrer do ano 
com a consigna: “Fora Temer, contra o 
ajuste fiscal e a retirada dos direitos dos 
trabalhadores e trabalhadoras e cortes 
nas políticas sociais. Pela auditoria 
da dívida pública. Contra a política de 
conciliação de classe. Rumo à greve 
geral!”. A comunicação digital da ADUFPel-
SSind traz mais informações sobre o 61º 
CONAD e suas resoluções. A questão da 
dívida pública pode ser acompanhada já 
nesta edição, na entrevista com Maria 
Lúcia Fattorelli.
As ocupações na UFPel tomam rumos 
diversos, assim como a organização 
dos estudantes secundaristas pelo Rio 
Grande do Sul na resistência às medidas 
do governo Sartori. A articulação entre as 
esferas dos governos, visando o arrocho 
das políticas públicas, principalmente 
de educação, saúde, segurança e dos 
serviços públicos, tem gerado resistência 
também cada vez mais articulada da 
classe trabalhadora com seus jovens. 
Ainda na nossa Universidade, a agitação 
provocada pela consulta junto à 
comunidade acadêmica para a escolha 
da nova reitoria para o período 2017-
2020 segue para o segundo semestre. 
Concluído o pleito, aproxima-se o próximo 
passo: a homologação do resultado da 
consulta no Conselho Universitário. E, na 
sequência, a nomeação no Ministério da 
Educação (MEC). Mas a luta não para, claro. 
Em 2017, estaremos acompanhando os 
trabalhos da nova gestão.

Resistir é o caminho!

No dia 30 de junho, durante o 61º Conselho do ANDES-SN (CONAD), 
a nova diretoria do ANDES-SN tomou posse. Eblin Farage, docente 
da Universidade Federal Fluminense (UFF), é a nova presidente do 
Sindicato Nacional. Durante a cerimônia, pontuou: “Vivemos uma 
grave crise do capitalismo, que se reverbera em todos os lugares do 
mundo inclusive no brasil. Que sejamos capazes de avançar na nossa 
organização para enfrentar esse momento de crise e que sejamos 
capazes de usar esse momento para nos fortalecer, fazer da crise 
potência para a nossa luta, para os nossos desafios internos e 
enquanto classe, que pressupõe uma organização ampla com todas 
e todos aqueles que estão nas ruas contra a retirada de direitos”. 
O 61º CONAD ocorreu de 30 de junho a 3 de julho, em Boa Vista 
(RR). Na próxima edição do Voz Docente, mais detalhes sobre as 
deliberações do Conselho. 

Nova diretoria do ANDES-SN 
toma posse no 61º CONAD
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Assembleia permanente e criação da comissão de 
mobilização são deliberadas pelos docentes

Na Assembleia Geral Extraordinária 
(AG) no dia 13, docentes debateram 
a conjuntura nacional e decidiram pela 

criação de uma comissão de mobilização 
local. O objetivo é construir ações de 
enfrentamento aos desafios colocados 
pela atual conjuntura política. Além disso, a 
categoria decidiu por transformar a AG em 
assembleia permanente. 
Outras deliberações foram a elaboração de 
nota em apoio às ocupações estudantis e 
reuniões nas Unidades Acadêmicas da UFPel, 
construídas em conjunto entre diretoria e 
comissão de mobilização.  

Comissão de Mobilização
No primeiro dia de reunião da comissão, 
dia 14 de junho, os professores deram 
seguimento à conversa sobre conjuntura, 
manifestando apoio às ocupações na UFPel. 
O nome do grupo ficou definido em Comissão 
de Mobilização da ADUFPel-SSind.

Calendário do pleito para a reitoria da UFPel é discutido em assembleia
Com o objetivo de discutir encaminhamentos 
do processo de eleições para a reitoria da 
UFPel, no dia 23 aconteceu a continuidade da 
AG do dia 13.  Os docentes deliberaram, por 
ampla maioria, pela manutenção das datas 
previstas para o pleito. Nas AGs de discentes 
e de técnico-administrativos em educação, 
as categorias também decidiram por manter 
o calendário do pleito, conforme proposto 
pela Junta Eleitoral.
A avaliação pela manutenção ou não do 
processo eleitoral ocorreu após a chapa 2 ter 
entrado com pedido de adiamento do pleito, 
em razão das ocupações que ocorrem na 
UFPel. 

ADUFPel-SSind completa 37 anos

A ADUFPel-SSind completou 37 anos no dia 18 
de junho. Para comemorar a data, aconteceu 
o “Arraiá da ADUFPel”, no dia 24, na sede da 
Seção SIndical. 
Professoras e professores estiveram presentes, 
junto a familiares e amigos, celebrando a 
trajetória de lutas da entidade, sempre engajada 
na defesa da educação pública e de qualidade. 
Conforme lembrou Ana Oliveira, diretora da 
ADUFPel-SSind, ao longo de 37 anos de história, 
a Seção Sindical defende não só as questões 
dos professores sindicalizados da UFPel, como 
também as questões coletivas, referentes aos 
direitos dos trabalhadores.

Fundação
A ADUFPel foi fundada em 18 de junho de 
1979. Reunidos em assembleia no Auditório da 
Faculdade de Direito da UFPel, 223 professores 
decidiram por sua criação. 
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A greve dos educadores e funcionários de 
escolas estaduais do estado caminha para 
completar dois meses em julho. O diálogo 
para a negociação tem sido dificultado pelo 
governo Ivo Sartori. Mobilizada, a categoria 
ocupou o Centro Administrativo do Estado 
por quatro dias, de 13 a 17 de junho.
Mesmo com a mobilização e o que o CPERS 
considerou como a abertura de uma mesa 
de negociação, as respostas do governo 
estadual foram consideradas insatisfatórias. 
A categoria votou, no dia 24 de junho, em 
assembleia ocorrida no Gigantinho, pela 
continuidade da greve.

Funcionalismo sob ataque
Sartori mantém-se intransigente e não 
apresenta propostas. Em relação ao 
pagamento do piso nacional e à recuperação 
dos vencimentos dos professores,  justifica 
que a crise impede qualquer negociação. 
Além disso, não respeita a data-base e 
pratica o parcelamento de salários desde 
agosto de 2015. 
A votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias 
(LDO) para 2017 no Rio Grande do Sul, no dia 
28 de junho, representou mais um ataque 
aos trabalhadores do estado. Por 25 votos 
a 20, foi aprovada a LDO com a previsão de 

congelamento de salário para o ano que vem 
aos servidores públicos estaduais.

Reivindicações
A luta do CPERS inclui, além da reposição 
salarial e cumprimento do piso: retirada 
total de pauta do Projeto de Lei 44/2016, 
que abre brecha para a privatização das 
escolas e cuja luta dos secundaristas fez 
o governo retirar a tramitação em regime 
de urgência; manutenção do IPE Saúde; 
não criminalização de movimentos sociais; 
paridade entre ativos e aposentados, entre 
outras pautas.

Segue greve de servidores da educação do RS

A chapa 4 “Uma UFPel Diferente” é a 
vencedora das eleições para a reitoria 
da UFPel, com 65,33% dos votos. 

Dessa forma, Pedro Hallal e Luis Centeno 
(vice), assumirão a gestão da Universidade 
a partir de 12 de janeiro de 2017, tendo Lucia 
Maria Vaz Peres e Cesar Valmor Rombaldi na 
lista tríplice. O resultado foi divulgado no dia 
30 de junho, no Auditório do Colégio Municipal 
Pelotense, onde ocorreu a apuração. 
Os nomes da lista serão enviados ao 
Conselho Universitário (Consun) e após 
para o Ministério da Educação, órgão que se 
encarrega de indicar o novo reitor. 
Entre as propostas apresentadas pela chapa 

4 estão:
- Construção da Casa do Estudante própria 
com agilidade;
- Construção do Restaurante Universitário 
(RU) no Anglo no primeiro ano da gestão;
- Garantia de um transporte com frota 
própria, 100% gratuito para o Capão do Leão 
e Pelotas;
- Criação do Portal UFPel Transparente;
- Implementação do Cartão Único de 
Identificação para toda comunidade 
acadêmica;
- Investimento em esporte e centros de 
convivência;
- Retorno imediato da ronda tática móvel;

- Salas de aula, laboratórios e bibliotecas 
adequados.
 
Processo
A consulta à comunidade acadêmica 
teve início no dia 13 de maio, com 
a homologação de cinco chapas 
inscritas. A Junta Eleitoral, composta 
pelas entidades representativas da 
comunidade acadêmica (ADUFPel-
SSind, ASUFPel e DCE) organizou o 
processo. As eleições foram realizadas 
em dois turnos, nos dias 8 e 9 de 
junho (primeiro turno), e nos dias 28 
e 29 (segundo turno). Ao longo deste 
período, aconteceram quatro debates 
oficiais com a ampla participação dos 
professores, técnico-administrativos e 
discentes.  “O processo transcorreu com 
tranquilidade e foi realizado de forma 
a envolver a comunidade acadêmica, 
respeitando seus anseios e garantindo 
a democracia”, destaca Celeste Pereira, 
presidente da Junta Eleitoral. 

Números
Votaram, no segundo turno, 8.562 
membros da comunidade acadêmica. 
A chapa 2 “Viva a Transformação”, que 
trazia o candidato a reeleição Mauro 
Del Pino, obteve 2.392 votos.  A chapa 
4 obteve 6.170. Os votos nulos e em 

branco somaram 264. 
Confira os números por categoria:

Chapa 2
Docentes: 353
TAE: 516
Estudantes: 1.523
TOTAL: 34,66,,,%

Chapa 4
Docentes: 696
TAE: 592
Estudantes: 4.882
TOTAL: 65,33,,,%

Chapa 4 vence eleições para a reitoria da UFPel
A partir de 12 de janeiro de 2017, Pedro Hallal e Luis Centeno estarão à frente da Administração Superior da Universidade
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Estudantes ocupam cinco prédios na UFPel

Ocupa Federal FM
Também no dia 16, as instalações onde 
funciona a Rádio Federal FM foram ocupadas. 
Os alunos reivindicam a liberação do sinal 
da rádio, cortado após a ocupação, para 
que possam veicular programação referente 
às ocupações na UFPel. Outras pautas 
são a criação de uma TV Universitária com 
participação discente, programação na rádio 
autogerida pelos estudantes, jornal impresso e 
portal de web estudantil. Também posicionam 
a contrariedade ao presidente interino, 
Michel Temer, a defesa da democracia e pela 
democratização da comunicação.

Questionando o modelo de educação e reivindicando o saneamento das carências da UFPel, estudantes ocuparam cinco prédios na 
Universidade. O movimento elenca pautas nacionais, sendo unânime em manifestar-se contrário ao presidente interino Michel Temer, e 
pautas locais, que envolvem questões de infraestrutura e gestão dos espaços, entre outras. Negociações das demandas levantadas 

estão em andamento. Os prédios ocupados são: o prédio do ICH, IFISP e FaE, ocupação denominada pelos discentes “Ocupa ICH”; o prédio 
do Centro de Artes (CA), “Ocupa CeArte”; as instalações da Rádio Federal FM, “Ocupa Federal FM Pelotas”; o prédio administrativo do Centro 
de Integração do Mercosul (CIM), “Ocupa Mercosul”, e o prédio do Tablado, “Ocupa Tablado”. 

O movimento teve início no dia 10 de junho, quando discentes ocuparam o prédio que abriga o Instituto de 
Ciências Humanas (ICH), Instituto de Filosofia, Sociologia e Política (IFISP) e Faculdade de Educação (FaE)

Ocupa ICH
Com início no dia 10 de junho, os estudantes 
da ocupação do ICH reivindicam o “Fora 
Temer” e a permanência do Programa 
Institucional de Bolsa de Iniciação à 
Docência (PIBID), ameaçado por cortes. 
Além disso, opõem-se a ao projeto “Escola 
Sem Partido” (PL 190/2015 ALRS) e ao 
PLP 44/2016. Ressaltam a importância da 
união dos estudantes e das categorias de 
trabalhadores da comunidade acadêmica 
frente ao sucateamento da educação pública.

Ocupa CeArte
O CA foi ocupado no dia 13 de junho, também 
reivindicando o “Fora Temer”, a defesa do 
PIBID e manifestando contrariedade ao PLP 
44/2016 e aos cortes na educação pública. 
São reivindicados também a reintegração 
dos estudantes cotistas que tiveram 
matrículas canceladas, interdisciplinaridade 
e integração dos cursos do CA (atualmente, 
o centro abriga 14 cursos de graduação) e 
da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, 
cujo prédio é anexo ao CA, contratação 
de técnico-administrativos e docentes, 
aumento dos espaços de convivência, 
entre outras. 

Ocupa Tablado
O prédio conhecido como “Tablado”, sede dos 
cursos de Teatro e Dança, foi ocupado pelos 
estudantes no dia 16 de junho. A principal 
reivindicação é em relação a um novo bloco 
do Centro de Artes (CA), que funcionaria no 
mesmo local e cujo processo de licitação não é 
fornecido aos discentes. Outras reivindicações 
incluem medidas paliativas enquanto o prédio 
não é construído, como reforma dos banheiros, 
que possuem estrutura precária. 

Ocupa Mercosul
No dia 21 de junho, estudantes ocuparam o 
prédio administrativo do Centro de Integração 
do Mercosul (CIM) da UFPel. O movimento 
de ocupação se coloca em defesa de 
uma educação que seja de fato gratuita, 
universal e de qualidade e é contrário 
aos cortes orçamentários promovidos na 
área da educação. Reivindica aumento do 
quadro de professores e a ampliação dos 
programas de extensão, considerados 
insuficientes. Trazem, além do “Fora Temer”, 
o “Fora Serra”, entendendo que a nomeação 
de José Serra para o cargo de Ministro das 
Relações Exteriores é equivocada, devido 
ao seu despreparo e ao risco que apresenta 
à integração latino-americana.

Atividades
Nas ocupações, os estudantes preparam programações educativas e culturais. Aulas 
públicas, oficinas, rodas de conversa e debate preenchem os dias e fomentam a criticidade 
e a resistência frente ao processo de precarização da educação pública, que vem se 
acentuando nos últimos anos. 

Negociação
A reitoria da UFPel criou uma comissão de diálogo para a interlocução com os movimentos 
de ocupação, que ocorre em visitas aos prédios ocupados. Entretanto, até o fechamento 
desta edição do Voz Docente, dia 4 de julho, ainda não havia resposta às demandas. Uma 
reunião de negociação, na mesma data, estava prevista para ocorrer entre o reitor, Mauro 
Del Pino, Coordenação de Comunicação Social da Universidade, coordenação da rádio e 
representantes da “Ocupa Federal FM”. Em relação à “OcupaICH”, a direção dos cursos e 
representantes da Ocupa estão negociando as reivindicações. Os desdobramentos serão 
noticiados em nosso site (adufpel.org.br). A diretoria da ADUFPel-SSind apoia os movimentos 
de ocupação, entendendo que são legítimas as pautas levantadas. 
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“A auditoria está prevista na Constituição Federal 
e até hoje não foi realizada”

Voz Docente (VD): O que é a dívida 
pública?
Maria Lúcia Fattorelli (MLF): Em tese, a 
dívida pública seria um complemento de 
recursos para os orçamentos públicos. Pode 
ser para o orçamento federal, estadual ou 
municipal. Teoricamente é aquele recurso 
que o setor público obtém para completar 
os seus respectivos orçamentos e garantir 
investimentos de longo prazo que, às vezes, 
a arrecadação de um ano não daria conta. 
Então, o papel da dívida pública seria 
financiar esses investimentos de vulto e de 
longo prazo. O problema é que quando a gente 
começa a investigar o processo da dívida, a 
gente encontra uma série de mecanismos 
que não tem nada a ver com essa teoria.  
Nós chamamos isso de “sistema da dívida”. 
Nós temos detectado a utilização desse 
instrumento de endividamento público às 
avessas, em que a dívida passa a ser um 
mecanismo de transferência de recurso 
público para o setor financeiro privado.  É 
o inverso do que deveria ser. Fazer esse 
discurso sem provar é uma loucura. Então, 
qual é a ferramenta que prova esse tipo de 
procedimento?  É a auditoria.  A auditoria 
vai buscar os documentos, os dados para 
elucidar esse processo. 

VD: É muito difícil de ser implementada 
essa auditoria no Brasil? Como é o 
processo?
MLF: A auditoria está prevista na 
Constituição Federal e até hoje não foi 
realizada. Então você tem razão de dizer 
que não é fácil implantar, mas a força da 
sociedade é muito grande e nós estamos 
fazendo uma Auditoria Cidadã.  Nós temos 
em vários estados núcleos funcionando e 
estamos pedindo às respectivas secretarias 
de fazenda dos estados e secretarias de 
finanças dos municípios os contratos que 
justifiquem aquela dívida, e os grupos de 
professores, estudantes e cidadãos estão 
analisando esses dados. Em âmbito federal, 
nós estamos constantemente fazendo 

pedidos de esclarecimento por meio dos 
nossos militantes ou dos parlamentares.  
Recentemente, tivemos as operações, o 
tal de Swap Cambial, que absorveu um 
volume enorme de recursos para cobrir 
a variação do dólar dos contratos que 
o Banco Central fez, principalmente com 
bancos e grandes empresas, garantindo 
a variação do dólar e gerando dívida 
pública. Tem um outro mecanismo que 
se chama “Operação Compromissada”, 
que na prática significa a remuneração 
de todas sobras de caixa dos bancos. 
Ou seja, o Banco Central troca a sobra 
de caixa por títulos da dívida pública e 
remunera os bancos. Nós temos mais de 
R$ 1 trilhão aí que deveria estar fomentando 
investimentos geradores de emprego. Um 
trilhão é quase um quinto do nosso PIB. 

VD: Os maiores beneficiados são os 
bancos?
MLF: Sempre. E esse esquema que a 
gente chama de “sistema da dívida”, essa 
utilização ao contrário do instrumento de 
endividamento, não existe só no Brasil. Ele 
existe no Brasil e se reproduz internamente 
no âmbito de estados e municípios e 
também externamente. A gente tem visto 
esse processo em vários países latino-
americanos e europeus. 

VD: Fizeste parte de uma comissão que 
investigou os acordos, esquemas e 
fraudes da dívida pública na Grécia. Como 
foi esse processo e seria possível fazê-lo 
no Brasil?
MLF: A iniciativa grega foi muito importante 
porque partiu do Parlamento e não do governo 
executivo. O que a auditoria permitiu foi 
desvendar, nos acordos, quais mecanismos 
foram utilizados para transferir o problema 
dos bancos para os orçamentos públicos 
e como foi transferido o recurso público 
para os bancos.  Isso a gente desvendou 
ao aprofundar auditoria dos acordos 
encontrados. O mesmo esquema que nós 

desvendamos na Grécia, nós estamos vendo 
em estados e municípios do Brasil.  É urgente 
estancar esse processo porque ele quebrou 
a economia europeia.  

VD: Qual é a relação entre os juros da 
dívida pública e o ajuste fiscal que está 
acontecendo no Brasil?
MLF: Toda a dívida gerada desta forma, 
sem contrapartida e com juros abusivos, tem 
que ser paga. Aí tem todo um aparato legal 
para justificar o pagamento dessa dívida. No 
momento em que a economia brasileira travou 
por conta dessa política monetária de juros 
altos do Banco Central e esterilização desse 
R$ 1 trilhão da economia, começou a piorar o 
seu desenvolvimento, caindo a arrecadação. 
E como é que continua sangrando o 
orçamento? Acaba tendo que cortar. O 
ajuste fiscal é isso. É o corte de direitos 
sociais na educação, saúde, previdência, 
segurança, o aumento da privatização e 
de impostos, a venda de patrimônio para 
arrecadar. Todo esse sacrifício é para pagar 
a dívida montada em fraudes, mecanismos 
financeiros, ilegalidades e ilegitimidades. A 
ferramenta que vai jogar luz nesse processo 
é auditoria e a gente tem que envolver a 
cidadania, porque eu não acredito em solução 
de cima para baixo, eu acredito na solução e 
na mudança que vem da base da sociedade 
consciente. 

No último dia do II Encontro Nacional de Educação (ENE), ocorrido no mês de junho 
em Brasília, foram realizados painéis temáticos autogestionados pelas entidades 
organizadoras do evento. Na atividade desenvolvida pelo ANDES-SN, a convidada a 

palestrar foi a fundadora do movimento Auditória Cidadã da Dívida, Maria Lúcia Fattorelli. 
A palestrante realizou um panorama geral da dívida pública externa e interna, dos 
estados e municípios do país, e convidou os participantes a organizarem núcleos locais 
da Auditoria Cidadã com o objetivo de auxiliar na divulgação dos estudos e avançar nas 
investigações. 
Maria Lúcia é auditora aposentada da Receita Federal. Em 2007, convidada pelo 
presidente Rafael Correa, ajudou na identificação e comprovação de ilegalidades na 
dívida do Equador e, em 2015, participou da comissão que investigou fraudes na dívida 
pública da Grécia. Em entrevista exclusiva para o jornal Voz Docente, Fattorelli falou sobre 
a dificuldade de implementar a auditoria da dívida pública no Brasil, como funciona esse 
esquema de “sistema da dívida” e sua relação com o ajuste fiscal em curso.

Entrevista com Maria Lúcia Fattorelli
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Marrabenta: um espaço de resistência, luta e arte 

A cidade de Pelotas ganhou um novo 
espaço de cultura afro-brasileira no dia 
21 de março deste ano,  o Marrabenta. 

O nome não foi escolhido ao acaso, muito 
menos a data para a inauguração. A data 
refere-se ao Dia Internacional de Combate ao 
Racismo e o nome tem por significado uma 
arte popular do folclore moçambicano. 
O centro propõe-se como um espaço 
representativo das culturas e tradições 
africanas, especialmente as do sul do Brasil, 
em junção à ontologia oriunda do continente 
africano. É um lugar para a convergência, 
resistência, formação e luta das causas do 
movimento negro, no combate ao racismo 
e toda e qualquer forma de discriminação e 
opressão racial, assim como um espaço para 
confraternização e encontro livre do público 
simpatizante. A idealização é da Frente 
Negra Pelotense e do Coletivo Horto do 
Capiroto e de “um grupo de pessoas que se 
identificam com as causas negras e sentiam 

a necessidade de se ter um espaço que 
tivesse essa fomentação do tema, segundo 
a jornalista e colaboradora do projeto, Ediane 
Oliveira. 
Ediane destaca a importância de um centro 
como este em Pelotas, uma das cidades 
mais negras do Brasil e que mais explorou 
a mão de obra escrava: “Precisávamos 
muito de um espaço que trouxesse inclusão, 
fortalecimento e formação a respeito dessas 
causas”. 
Por não ter fins lucrativos, a manutenção 
do centro é feita apenas através do valor 
arrecadado com as vendas do bar. Em dias 
de apresentações não é cobrado couvert 
artístico, nem ingresso. Outras formas de 
financiamento estão sendo estudadas 
pela organização. Em apenas três meses, o 
Marrabenta passou por dois arrombamentos, 
que geraram prejuízos de cerca de R$ 10 mil 
e por conta disto um novo local está sendo 
analisado para a transferência da sede. Até o 

momento, situa-se na rua Alberto Rosa, 302. 

Espaço participativo 
O Marrabenta também é aberto a todos 
que desejam expor ou realizar algum 
trabalho dentro da temática afro-brasileira. 
Esse projeto é chamado de “Afroarte”, 
que engloba todas as formas de arte 
(exposições, apresentações artísticas e 
culturais, oficinas, entre outras). Uma das 
oficinas mais recentes foi a de estamparia 
com símbolos africanos, ministrada pela 
designer Ana Langone (foto). Além disso, 
o centro cultural participou ativamente das 
ocupações nas escolas estaduais, com a 
realização de diversas atividades. 
Os colaboradores e organizadores do espaço 
planejam, para julho, um grande festival do 
Marrabenta. Para saber um pouco mais sobre 
o centro e os próximos eventos, acesse 
a página no Facebook (facebook.com/
centroculturalmarrabenta). 

Dica de filme: O verdadeiro preço
O documentário The True Cost (em português, “O verdadeiro preço”), lançado 
em 2015, explora a relação entre o desejo dos consumidores por roupas de baixo 
custo e o que realmente há por trás da indústria da moda. É abordado o impacto 
social e ambiental dessa indústria e de que forma ela se estabelece , desde a 
produção da matéria-prima, à exploração do trabalhador, até o consumidor final.  
Hoje, há cerca de 40 milhões de trabalhadores da indústria têxtil no mundo. Desse 
total, 85% são mulheres que recebem um salário de US$ 3 por dia. Quase quatro 
milhões estão em Bangladesh, trabalhando em cinco mil fábricas, que produzem 
roupas para grandes marcas ocidentais. Grande parte das roupas vendidas nos 
Estados Unidos é produzida na capital Daca, que constitui a segunda maior 
exportadora de roupas, depois da China. O resultado de tudo isso é o lucro de 
quase três trilhões de dólares anuais pela indústria da moda global. 
Com a exploração dos trabalhadores e o poder limitado dos sindicatos, que 
sofrem ataques dos empresários, a fabricação barata de roupas torna-se 
cada vez mais facilitada. O custo baixo por roupas de alto padrão é resultado 
da terceirização, baixos salários, desrespeito a medidas de segurança e a leis 
trabalhistas, e utilização de trabalho escravo e infantil. É uma indústria gananciosa, 
que ao mesmo tempo que gera tanto lucro ignora direitos humanos básicos. 



II ENE fortalece a luta 
em defesa da educação pública 
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CONTRACAPA

Entre os dias 16 e 18 de junho, Brasília 
(DF) foi sede do II Encontro Nacional de 
Educação (ENE). Centenas de docentes, 

técnico-administrativos, estudantes, 
assistentes sociais, representantes de 
movimentos sociais, populares e sindicais 
participaram do Encontro organizado pelas 
entidades que compõem o Comitê Nacional 
em Defesa dos 10% do PIB para a Educação 
Pública, já!. Durante os três dias do evento, 
mais de duas mil pessoas debateram temas 
e propostas em defesa da educação pública, 
gratuita, de qualidade, laica e referenciada.
 
Marcha marca o início do II ENE
No primeiro dia, a marcha “Em Defesa da 
Educação Pública” reuniu mais de três mil 
trabalhadores, estudantes e representantes 
das entidades que integram o Fórum das 
Entidades Nacionais dos Servidores Públicos 
Federais (Fonasefe), como a CSP-Conlutas e 
ANDES-SN. A marcha percorreu a Esplanada 
dos Ministérios, passando pelo Ministério do 
Planejamento, Orçamento e Gestão para falas 
das entidades, chegando ao Ministério da 
Educação para entrega de uma carta, na qual 
é solicitada uma audiência para apresentar 
o resultado do II ENE e tornando públicas 
as posições das entidades em relação ao 
futuro da educação pública no país. A carta 
foi entregue ao subsecretário de Assuntos 
Administrativos, Leonel Cunha, e à assessora 
Especial do ministro interino Mendonça Filho, 
Nádia Ferreira. Os trabalhadores estão em 
luta contra o Projeto de Lei Complementar 
(PLP) 257/2016, Proposta de Emenda à 
Constituição 241/2016 e demais ataques 
aos serviços públicos e servidores. 

Por um projeto classista e democrático de 
educação
Na manhã do dia 17, tiveram início os 

debates do II ENE na Universidade de Brasília 
(UnB). Mais de duas mil pessoas assistiram 
à mesa de abertura, que teve como tema 
“Por um projeto classista e democrático de 
educação, contra o ajuste fiscal e a dívida 
pública”. O debate foi procedido por uma 
homenagem ao professor e ex-presidente 
do ANDES-SN, Márcio Antônio de Oliveira, 
falecido no dia 13 de junho. Ao dedicar o 
Encontro ao professor, o então presidente do 
ANDES-SN, Paulo Rizzo, emocionado, falou: 
“Os lutadores encontram sentido em suas 
vidas exatamente porque estão em luta”. 
A mesa teve a participação de José Villarroel, 
estudante chileno e representante do Centro 
de Estudantes de Sociologia da Universidade 
Alberto Hurtado. José fez um comparativo 
entre as ocupações e mobilizações dos 
estudantes no Chile e Brasil, defendeu uma 
educação pública, não sexista, democrática 
e autônoma, sem a interferência de um 
governo burguês e que criminaliza os 
movimentos sociais. 
Em seguida, Mauro Puerro, da Secretaria 
Executiva Nacional (SEN) da CSP-Conlutas 
e representante do Comitê Nacional em 
Defesa dos 10% do PIB para a Educação 
Pública, já!, abordou a relação da dívida 
pública com o ajuste fiscal, ressaltando o 
mecanismo da dívida, no qual quase metade 
do orçamento brasileiro é destinado ao seu 
pagamento. Também, criticou o ajuste fiscal, 
caracterizando-o como um eufemismo para o 
arrocho e retirada de direitos. Puerro citou o 
PLP 257 como um conjunto de medidas que 
favorecem o pagamento da dívida pública. 
A diretora do ANDES-SN, Olgaíses Maués, 
também representante do Comitê, ressaltou 
que o II ENE acontece em um momento 
de crise da sociedade brasileira, no qual 
o governo, sem credibilidade, aprofunda 
as medidas privatizantes e tenta aprovar 

projetos como o Escola Sem Partido, que 
demonstram o retrocesso que o país está 
vivenciando. 
Após a mesa, os participantes reuniram-se 
em grupos e debateram os eixos do Encontro.
 
Último dia tem painéis temático e plenária 
final
Durante a manhã do dia 18, foram realizados 
painéis autogestionados. As entidades 
responsáveis pela organização do evento 
foram as promotoras das atividades. 
Aconteceram rodas de conversa, mesas e 
debates. O ANDES-SN teve como convidada 
do painel, a fundadora da Auditoria Cidadã 
da Dívida, Maria Lúcia Fattorelli, que fez um 
panorama da dívida pública externa, interna, 
da União e dos estados, e explicou a relação 
entre o sistema da dívida, o ajuste fiscal e a 
retirada de direitos sociais. 
O II ENE terminou com a realização de uma 
plenária final, na qual foi lida a Declaração 
Política – que sistematizou, de maneira 
unitária e consensual, as propostas e 
bandeiras debatidas durante o encontro 
nacional e os encontros preparatórios. A 
compilação da Declaração poder ser lida no 
site da ADUFPel-SSind (adufpel.org.br). 

Diretoria da ADUFPel-SSind participa do 
Encontro
A presidente da ADUFPel-SSind, Celeste 
Pereira, e os diretores Daniela Hoffmann, 
Henrique Mendonça, Giovanni Frizzo e Luiz 
Henrique Schuch participaram do Encontro. 
Para a presidente da Seção Sindical, o II ENE 
acontece em um importante momento, no qual 
é preciso o fortalecimento das categorias 
para o enfrentamento dos duros ataques que 
os estudantes e trabalhadores da educação 
estão enfrentando.  “O encontro deve nos 
instrumentalizar para esta luta!”, afirma. 

O Encontro acontece em um importante momento de aprofundamento de medidas que retiram os direitos dos trabalhadores


