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Servidores Públicos

Nos dias 5 e 6 de abril, ocorreu seminário para debater 
carreira, aposentadoria, dívida pública e outros assuntos 
pertinentes aos servidores públicos. O evento ocorreu em 
Santa Maria (RS).  Página 3

No dia 13 de maio, completam-se 130 anos da Lei Áurea. 
Reivindicações do movimento negro buscam, ao longo 
deste período, transformar a disparidade social produzida 
pelo regime escravocrata. Página 6

130 anos da abolição

ADUFPel-SSind lança pesquisa sobre saúde docente
Para divulgar a pesquisa elaborada pelo ANDES-SN, esta edição do jornal traz entrevista 

com a coordenadora do Centro de Estudos da Saúde do Trabalhador da Fiocruz, Katia 
Reis, abordando condições de trabalho e saúde do trabalhador. Página 5
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EDITORIAL

AGENDA

ADUFPel Seção Sindical do ANDES-SN

A ADUFPel-Seção Sindical convida tod@s 
@s professor@s da UFPej a participarem de 
uma investigação sobre saúde docente. O 
instrumento inicial será um formulário eletrônico 
disponibilizado no link https://goo.gl/QGpkFp. 
Esta iniciativa tem referência nos debates 
promovidos pelo Grupo de Trabalho de 
Seguridade Social e Aposentadoria do ANDES-
SN e visa estimular a categoria a refletir sobre 
o seu processo de trabalho, reconhecendo 
situações que podem levar ao adoecimento.
Bem apropriado para o mês de maio, que 
se inicia marcado pelo Dia Internacional do 
Trabalhador/a, o destaque desta edição do 
VOZ DOCENTE instiga a reflexão a respeito 
das relações laborais, historicamente 
marcadas em nosso país pela escravidão. 
Se, tecnicamente, a abolição completa 130 
anos, o intrincado sistema econômico e 
social que avança na segunda década do 
século XXI, ainda escandaliza pela erupção 
de novas formas de opressão, discriminação, 
assédio e expropriação do valor produzido pelo 
esforço do trabalhado/ar. O adoecimento em 
decorrência do trabalho certamente alcança 
os trabalhadores do serviço público e das 
universidades.
A disponibilidade de novas tecnologias nem 
sempre tem sido sinônimo de alívio, mas sim 
instrumento de intensificação do trabalho. 
O mito da excelência, impondo padrões de 
produtivismo predatório, pode implicar em 
frustração, uma vez que, via de regra, verticaliza, 
leva a ruptura dos laços de solidariedade e 
distancia a “bancada” das questões sociais e 
ambientais mais profundas. A desestruturação 
da carreira docente gera insegurança, agravada 
pelos ataques aos direitos na aposentadoria e 
pela falta de condições de trabalho para exercer 
indissociavelmente o ensino, a pesquisa e a 
extensão, com qualidade.
A entrevista da professora Katia Reis de Souza 
percorre esta problemática com a maturidade 
de quem coordena o grupo do Centro de 
Estudos da Saúde do Trabalhador da Fiocruz 
e converge com os debates ocorridos durante  
eventos regionais cobertos por matérias 
também incluídas nesta edição.
Perceber e entender coletivamente os 
componentes regressivos que incidem 
atualmente sobre o trabalho docente é pré-
requisito para fortalecer a organização, a 
mobilização e conquistar a sua superação.
Esta também é a luta dos professores expressa 
na atuação da ADUFPel-SSind. 

A humanidade do professor se 
afi rma na sua praxis

9 e 10/5
11/5

7/6

28/6 a 
1º/7

Eleições para a diretoria do ANDES-SN, em todo o Brasil
Reunião conjunta do GTPE e Conselho de Representantes, na 
ADUFPel-SSind
Reunião do Grupo de Trabalho de Seguridade Social e Assuntos 
de Aposentadoria (GTSSA) do ANDES-SN, em Curitiba (PR)
63º CONAD do ANDES-SN com o tema "Por um projeto classista 
e democrático de educação pública: em defesa da gratuidade, 
autonomia e liberdade acadêmica, em Fortaleza (CE)
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Seminário aborda direitos dos 
servidores públicos 

Nos dias 5 e 6 de abril, em Santa Maria 
(RS), ocorreu o seminário “Servidor 
público: um peso para a sociedade?”. O 

evento foi construído por membros do Grupo 
de Trabalho de Seguridade Social e Assuntos 
da Aposentadoria da (GTSSA) da Seção 
Sindical dos Docentes da Universidade Federal 
de Santa Maria (Sedufsm), em parceria 
com a ADUFPel-SSind, Aprofurg, Sinasefe - 
Santa Maria, Sinasefe - São Vicente do Sul, 
Sinasefe - Frederico Westphalen e Regional 
RS do ANDES-SN.
Na mesa de abertura do seminário estiveram 
presentes representantes das entidades, 
entre eles a presidenta da ADUFPel-
SSind, Fabiane Tejada. Logo após, a mesa 
composta pela professora de Estéticas, 
Magali Pastorino (Instituto Escola Nacional 
de Bela Artes), tratou da educação pública 
na América Latina e do enfrentamento aos 
regimes autoritários. 

Carreira
No mesmo dia, o diretor da ADUFPel-SSind, 
Luiz Henrique Schuch, e a professora Nará 
Quadros, do Sinasefe, participaram da mesa 
"Carreiras: do ingresso à aposentadoria". 
Schuch historicizou o processo que levou à 
construção, durante a Constituinte de 1988, 
de um projeto de carreira para o conjunto 
do funcionalismo que estivesse atrelado 
a uma visão de Estado social. O professor 
ainda explicou que a carreira do servidor 
público não se dá através de tabelas ou 
níveis de remuneração, mas pela disputa 
de projetos para a configuração do Estado. 
A diretora do Sinasefe fez um detalhamento 
do que tem acontecido com a carreira dos 
docentes do Ensino Básico e Tecnológico 
(EBTT) nos últimos anos, e destacou que 

nenhuma carreira sofreu tantas modificações 
“negativas” quanto a do magistério federal, 
que, em uma década e meia, o governo 
desestruturou totalmente. 

Danos ao servidor público
No segundo dia de seminário, foi debatida 
a situação econômica do servidor público. 
O supervisor técnico do Departamento 
Intersindical de Estatísticas e Estudos 
Socioeconômicos (Dieese), Max Leno 
de Almeida, ressaltou que os projetos 
já aprovados ou em tramitação, pelo 
Legislativo, causam danos enormes ao 
conjunto do funcionalismo público. Almeida 
ressaltou que há uma sistemática tentativa 
de esvaziar o papel social do Estado, e que 
isso é feito através de mudança na legislação 
e/ou de mudanças na interpretação das leis 
existentes.

Conjuntura
Marcos Verlaine, do Departamento 
Intersindical de Assessoria Parlamentar 
(Diap), e o 1º vice-presidente do ANDES-SN, 
Luis Eduardo Acosta, participaram da última 
mesa, que tratou de conjuntura. Verlaine 
avaliou que as eleições presidenciais de 
2018 serão um ponto nevrálgico de toda a 
conjuntura que se acumula até então. Acosta 
afirmou que o atual momento está marcado 
também pelo ruir desse modelo que, em suas 
palavras, é caracterizado pela promoção da 
conciliação entre as classes, e, para que essa 
conciliação seja possível, é necessário que 
o governo mantenha uma relação promíscua 
com os grandes capitalistas brasileiros.

*Com informações de Sedufsm

No evento, que ocorreu em Santa Maria (RS), também foram debatidas carreira, 
aposentadoria, dívida pública e conjuntura. 

ANDES-SN instala 
comissão contra 
perseguições a 
docentes

Foi instalada pelo ANDES-SN, no final de 
março, em Brasília, uma comissão contra 
perseguições, assédio e repressão a 
docentes. A sua criação foi aprovada no 
37º Congresso do Sindicato Nacional, 
realizado em Salvador no início deste ano.
A comissão é formada por três 
integrantes da coordenação do Grupo 
de Trabalho de Política de Formação 
Sindical (GTPFS), três do coletivo jurídico 
e representantes das seções sindicais ou 
das secretarias regionais responsáveis 
pelas denúncias específicas. Estes farão 
o levantamento e acompanhamento dos 
casos de assassinatos, perseguições, 
investigações, judicializações e 
criminalizações de caráter político dentro 
e fora das instituições de ensino superior, 
IFs e CEFETs. Práticas que têm aumentado 
diante da atual conjuntura e que violam 
direitos, liberdade de expressão, de 
pesquisa, de ensino e mobilização.

Primeiro caso recebido pela comissão
Perseguições a dirigentes sindicais, 
docentes, estudantes, conduções 
coercitivas e prisões injustificadas são 
cada vez mais frequentes. Recentemente, 
na Universidade Federal do Pampa 
(Unipampa), do Rio Grande do Sul, a 
professora Letícia de Faria Ferreira foi 
ameaçada de demissão por denunciar 
irregularidades ocorridas em uma banca 
de concurso público da qual fez parte. A 
docente sofre um Processo Administrativo 
Disciplinar (PAD), no qual é acusada de 
improbidade administrativa e, por conta 
disso, corre risco de ser exonerada. 
De acordo com Guinter Tlaija Leipnitz, vice-
presidente da Sesunipampa Seção Sindical 
do ANDES-SN, a comissão ajudará a dar 
maior visibilidade a casos particulares e 
em universidades que têm menos foco, 
e o Sindicato poderá contribuir para uma 
discussão mais ampla e qualificada.
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Abolição da escravatura: 130 anos de reivindicação
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Em 13 maio, completam-se 130 anos da 
lei da abolição da escravatura. Assinada 
em 1888, a Lei Áurea finalizava o gradual 

processo de término da escravidão, mas 
jogava à própria sorte milhares de negras e 
negros até então escravizados. Da Lei Eusébio 
de Queirós, que em 1850 proibia o tráfico 
negreiro, passando pela Lei do Ventre Livre 
em 1871, Lei dos Sexagenários em 1885, até 
chegar na Lei Áurea, o processo de abolição 
foi lento e resultante de pressões econômicas 
e sociais. Se por um lado as elites econômicas 
buscavam retardar a perda de mão-de-obra 
gratuita, negros e negras intensificavam atos 
de insubordinação contra o regime, dando 
sinais que não mais tolerariam a exploração à 
qual estavam submetidos. 
De lá para cá muito mudou, no entanto, a 
carência de políticas de reparação aos 
africanos trazidos para o Brasil e aos 
afrodescendentes perpetua ainda hoje 
números de disparidade social. Das políticas 
de embranquecimento da população ao 
mito da democracia racial, o Estado e a  
intelectualidade falharam pois atrelaram o 
desenvolvimento do país e a identidade 
nacional à europeização de costumes 
e à visão de inexistência de conflitos e 
hierarquizações relacionadas à raça. 
Esta visão, corrente ao menos até a primeira 
metade do século XX, também pode ter 
produzido um mascaramento do racismo como 
elemento estrutural da desigualdade social e 
como um problema atrelado às instituições e 
à cultura brasileiras. E, dessa forma, como um 
problema a ser enfrentado e combatido. 
Mas, se os avanços são tímidos, é necessário 
pontuar que são fruto do protagonismo de 
população negra na luta pela valorização 
da cultura africana e afrodescendente e 
pela redução do abismo racial no acesso 
a oportunidades. O racismo como crime 
inafiançável e a valorização positiva da 
identidade negra são algumas das conquistas 
do movimento negro, que também vem 
trabalhando no sentido de evidenciar e 
subverter estereotipações e representações 
negativas de negras e negros na mídia, nas 
artes e nas mais variadas áreas.
Na área de educação, a política de cotas 
étnico-raciais nas instituições públicas de 
ensino superior é uma das vitórias obtidas. 
A implantação das cotas refletiu no aumento 
de 16,7% dos alunos negros ou pardos em 
universidades (2004) para 45,5% (2014), 
ampliando o acesso à qualificação. De 2012, 
quando a reserva de vagas consolidou-se na 
Lei 12.711, até 2015, ingressaram 150 mil 
estudantes negros, pardos e indígenas no 
ensino superior. 

Cotas na UFPel
A UFPel foi a última universidade do 
Rio Grande do Sul a adotar as cotas. A 
implementação aconteceu no ano de 2013, 
com 40% de reserva de vagas distribuídas 

para estudantes de ensino público. No ano 
de 2014, o percentual passou para 50%. 
Desta porcentagem, 16,5% eram destinadas 
a estudantes autodeclarados negros e 
indígenas. Hoje, este valor, que é fixado pelo 
censo do IBGE, é de 18,1%. 
Em 2013, segundo dados do Relatório 
Consolidado da UFPel, havia 17.132 
estudantes no primeiro semestre. Destes, 936 
matricularam-se através das cotas, sendo 
apenas 106 por cotas étnico-raciais. O índice 
cai para 85 no segundo semestre, assinalando 
provável evasão de 21 estudantes.
Os números, de 2013 a 2017, mudam 
bastante. Em 2017, de acordo com dados da 
Coordenação de Processos e Informações 
Institucionais (CPI) da UFPel, foram efetivadas, 
através de cotas raciais, 725 matrículas, 
representando um aumento de cerca de 600% 
do total de estudantes que ingressaram na 
Universidade através desta modalidade, em 
comparação com 2013. Em relação à evasão 
na UFPel, não há dados sistematizado. 

O estudante do curso de Licenciatura em 
História, José Resende, que ingressou na 
UFPel em 2015 através da modalidade de 
cotas étnico-raciais e ensino público, aponta 
que, além das cotas, é preciso ter em conta a 
relevância das políticas de permanência para 
que estudantes concluam os cursos. “Se tu 
queres que as pessoas entrem e 
continuem, se estás preocupado 
com as pessoas e não só com os 
dados, é preciso investir nisso. Que 
sentido faz colocar uma cota sem 
pensar permanência?”, indaga. 
Resende conta que nos dois 
primeiros anos do curso também 
trabalhava e não raro chegava 
atrasado nas aulas. “Eu trabalhava 
no Py Crespo, que é bem longe do 
ICH. Eu tinha que sair 6 horas [para 
o trabalho], saía do meu emprego 
às 19h, mas às vezes saía às 20h, 
21h. Aí chegava na sala de aula e 
tinha uma rejeição dos professores, 
não de todos, na História é a minoria 
até porque é um curso noturno. Mas 
foi uma grande dificuldade”. Por 
conta disso, largou o emprego e 
continuou a estudar, por incentivo e 
através de ajuda da família. “Pensei 
em sair da faculdade, em desistir 
e seguir trabalhando porque teria 
meu dinheiro e minha autonomia. 
Para mim era o caminho mais fácil 
e que eu via as pessoas iguais a 
mim seguir”, conta. O estudante 
lembra que muitos colegas não 
têm o mesmo suporte e acabam 
desistindo da graduação. 
Pensar as políticas de permanência, 

nesse sentido, é fundamental para que as 
cotas no ensino sejam efetivas e, dessa 
forma, possam contribuir para a reparação 
dos danos históricos causados ao povo negro 
no Brasil e para a transformação do caráter 
predominantemente elitizado e branco das 
instituições de ensino superior no país. 

Ações afirmativas: é preciso avançar
Além das cotas no ensino superior, destacam-
se outras políticas de ações afirmativas 
reivindicadas pelo movimento negro. Entre 
elas, a Política Nacional de Saúde Integral 
da População Negra, aprovada pelo Conselho 
Nacional de Saúde em 2006 e sobre a qual 
ainda hoje se luta por um comprometimento 
dos municípios e estados para a efetiva 
implementação. 
No campo da política, do trabalho, da 
juventude, das mulheres e outros tantos, são 
poucas as ações efetivadas. Reflexo de um 
imobilismo do Estado brasileiro que, além de 
nunca ter se assumido como criminoso pelos 
crimes de tráfico e escravidão, só começou 
a discutir os formatos de reparação aos 
povos escravizados no fim do século XX, e 
por pressão do movimento negro. A escritora 
Conceição Evaristo, em entrevista ao Sul21, 
lembra da importância desta luta, afirmando 
que devemos lembrar o 13 de maio de 2018 
como 130 de reivindicação. Ela afirma: "Nada 
que a nação brasileira oferecer aos povos que 
ela colonizou é presente [...] O momento é de  
cobrar a efetivação do que a gente propôs”. 

Que sentido faz colocar uma 
cota sem pensar permanência?



As condições de trabalho e seus impactos 
 na saúde docente
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ESPECIAL

No mês de maio, a ADUFPel-SSind 
começará a aplicar uma pesquisa 
sobre saúde docente elaborada pelo 

ANDES-SN. O questionário, disponível em 
nossa página (adufpel.org.br), tem como 
objetivo coletar dados sobre as condições 
de trabalho na UFPel e adoecimento dos/as 
trabalhadores/as, que vem se intensificando 
a partir da reestruturação e expansão das 
universidades, das reformas educacionais, da 
falta de aporte de recursos e de problemas 
estruturais. 
Para aprofundar o assunto e apontar como 
as instituições de ensino podem atuar na 
prevenção de doenças físicas e mentais, 
entrevistamos a pesquisadora da Fundação 
Oswaldo Cruz (Fiocruz), Katia Reis, que 
coordena o Centro de Estudos da Saúde 
do Trabalhador. A entrevista completa está 
disponível em nosso site.

Voz Docente (VD): Como a saúde do/a 
trabalhador/a pode ser impactada pela 
organização e condições de trabalho?
Katia Reis (KR): Na saúde do trabalhador, 
parte-se sempre da premissa capital de 
que o trabalho é central no mundo social 
e na vida das pessoas, ou seja, é um 
poderoso determinante sobre a saúde dos 
diversos grupos humanos. Outro importante 
pressuposto, para qualquer análise que 
se pretenda realizar sobre a saúde dos 
trabalhadores, diz respeito ao reconhecimento 
de que as relações sociais são determinadas 
pelo modo de produção econômico e social. 
Assim, pode-se compreender o que acontece 
hoje com o trabalho dos docentes em 
universidades públicas, bem como de outros 
segmentos de trabalhadores. 
Está em andamento, no Rio de Janeiro, uma 

pesquisa realizada pelo grupo 
de pesquisa Sintheses (Estudos 
sobre Saúde, Sindicalismo, 
Trabalho e Educação), 
coordenado por mim. O estudo 
mostra que são muitos os 
problemas relacionados à 
organização e condições de 
trabalho em universidades 
públicas. Dentre eles, a 
precariedade das condições 
da infraestrutura física, sendo 
esta uma das razões de 
insatisfação profissional, tais 
como a falta de manutenção 
de equipamentos de sala de 
aula e que deveriam fornecer 
suporte didático aos docentes, 
sendo principais as condições 
de climatização do ambiente e 
a parte de manutenção elétrica 
predial. Curiosamente, alguns 

docentes referem-se a essa modalidade 
de problema como “sina de sala de aula”, 
quer dizer, reportam a sorte e a fatalidade 
do trabalho, quando sabemos que se trata, 
na verdade, de falta de investimentos na 
educação superior do país.

VD: Como esse cenário se aplica à saúde 
docente, considerando que muitas vezes 
os impactos nesta categoria incidem de 
forma mais subjetiva sobre a saúde?
KR: De fato, os estudos sobre “saúde 
docente” destacam a questão da saúde 
mental. Vejam que o processo de trabalho 
docente realiza-se, primordialmente, no âmbito 
das relações humanas e sociais, suscitando 
a produção de subjetividades e afetividades 
como características essenciais do trabalho. 
Professores estão sujeitos, o tempo todo, 
a vivenciarem problemas como conflitos 
interpessoais.
Diante dos estudos e da constatação no plano 
empírico dos problemas, pode-se concluir 
que existe uma relação entre organização 
do trabalho docente em universidades e 
a saúde, o que demanda processos de 
acompanhamento e vigilância permanente 
por parte dos docentes, suas organizações, 
bem como de setores da universidades 
responsáveis pela saúde. Lembremos ainda 
o conjunto de estudos que apontam para 
queixas e sintomas de maior prevalência 
relacionadas à saúde mental de professores, 
sendo eles: cansaço mental, estresse, 
ansiedade, esquecimento, frustração, 
nervosismo, angústia, insônia e depressão. 
Considere-se ainda o fato de que existe um 
escasso debate sobre o uso de estimulantes 
para se incitar a vigília, considerando a pressão 

por produtividade somada à sobrecarga de 
trabalho. 

VD: Quais consequências à saúde e ao 
trabalho docente podem trazer as medidas 
implementadas pelo governo federal, 
como o contingenciamento de recursos, 
políticas de vagas e terceirização?
KR: Por certo, há uma ligação entre as formas 
precárias de trabalho e a desestruturação 
do papel do Estado no que diz respeito a 
sua atribuição constitucional de promover 
proteção social. A precarização social do 
trabalho deve ser compreendida como um 
processo econômico, social e político, que 
está dado por condições de insegurança, de 
fragmentação dos coletivos de trabalhadores 
e, sobretudo, da destituição do conteúdo 
social do trabalho.
Diante desse cenário, é imprescindível, que 
as lutas em defesa da educação pública 
assumam a saúde como ponto indubitável. 
Assim, o debate a respeito da saúde e da vida 
no trabalho assumem um lugar central. Além 
disso, tem-se o desafio de ampliar as lutas em 
prol da educação pública para outros setores 
da classe trabalhadora. Vive-se momentos de 
incertezas no Brasil: perseguição a reitores, 
com desfecho de suicídio e ainda, demissão 
de professores que precisam ser enfrentados 
pelo debate público e questionamento crítico 
e organizado em relação, especialmente, ao 
atual modelo de gestão pública e de Estado.

VD: De que forma as instituições de ensino 
poderiam prevenir ou atuar sobre a saúde 
dos/as trabalhadores/as?
KR: O desenvolvimento de qualquer política 
ou ação voltadas à saúde dos trabalhadores 
precisa, seguramente, envolver os próprios 
trabalhadores e suas organizações. Para tal, 
deve-se implantar ações de vigilância em 
saúde do trabalhador nos locais de trabalho. 
A ideia que queremos destacar é aquela 
segundo a qual se reconhece que os processos 
de vigilância em saúde do trabalhador — e 
a mitigação das causas da nocividade do 
trabalho — só vão ter sucesso efetivo quando 
acompanhados das condições objetivas para 
o exercício real da democracia e da cidadania 
nos ambientes de trabalho. De maneira que 
a participação venha a contribuir com as 
condições propícias para o diálogo e o debate 
coletivo. Faz-se necessário considerar ainda 
que as organizações por locais de trabalho 
devem se realizar por meio da constituição 
de comissões de saúde eleitas diretamente 
pelos trabalhadores. Portanto, reconhecemos 
o grande valor dos locais de trabalho para a 
estruturação de uma política participativa de 
vigilância em saúde do trabalhador.

A coordenadora do Centro de Estudos da Saúde do Trabalhador da Fiocruz, Katia Reis, 
concedeu uma entrevista ao jornal Voz Docente sobre o assunto.
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MOVIMENTOS

Prefeitura de Pelotas quer facilitar PPPs

Está em tramitação o projeto da 
Prefeitura Municipal que pretende 
facilitar as concessões e Parcerias 

Público-Privadas (PPPs) em Pelotas. De 
acordo com a proposta, enviada pela 
prefeita Paula Mascarenhas (PSDB) no dia 
26 de fevereiro deste ano, não será mais 
necessário plebiscito na privatização de 
serviços públicos através de PPPs. Bastaria 
à Prefeitura a decisão de contratar empresa 
privada para gerir serviços públicos. 
No mês de abril, desde que o projeto entrou em 
pauta na Câmara de Vereadores, entidades 
sindicais e movimentos sociais vêm se 
mobilizando para denunciar a proposta. De 
acordo com a vice-presidente do Simsapel, 
Rosemeri dos Santos, o projeto tem como 
um dos alvos o Sanep, autarquia que já 
em 2015 sofreu tentativa de privatização, 
sendo barrada pela pressão dos movimentos 

organizados. 
“Nós, servidores do Sanep, temos uma 
preocupação muito grande, principalmente 
porque sabemos que o Sanep tem condições 
de fazer a universalização do esgoto em 
Pelotas sem precisar fazer uma concessão. 
Isso já foi mostrado pelos técnicos do 
Sanep, que apresentaram um projeto para o 
então prefeito Eduardo Leite, que não levou 
em conta. Foi apresentado também para a 
prefeita Paula Mascarenhas, que também 
deixou guardado na gaveta. Não dá para 
entender por que a prefeita engaveta esse 
projeto e opta pela PPP”, pontua Santos. 
A servidora também indica que o custo do 
projeto realizado pelos técnicos do Sanep é 
de R$220 milhões, para universalização do 
esgoto em nove anos. Já os cálculos das 
empresas interessadas em gerir o serviço 
projetam uma necessidade de R$400 

milhões, R$180 milhões a mais.

Fiscalização e entrega de patrimônio
Outro ponto que levanta desconfiança 
no projeto é a fiscalização das PPPs e a 
concessão do patrimônio da cidade às 
empresas. De acordo com a proposta da 
Prefeitura, o comitê fiscalizador será formado 
por cargos políticos, e não por técnicos. 
Além disso, é criado um “Fundo Garantidor”, 
constituído do patrimônio público de Pelotas, 
que ficará à disposição das empresas que 
venham a ter concessão da PPP como uma 
garantia de que não venham a ter prejuízo. 

Alvos
Além do serviço de saneamento, a Prefeitura 
tem como alvo a privatização da iluminação 
pública. Sobre esta questão, Santos pontua 
que a privatização acarretará na cobrança 
de uma taxa de iluminação, tarifa que servirá 
como receita para a empresa que venha a 
gerir o serviço. 
Se aprovado o projeto, todos os outros 
serviços públicos serão passíveis de contrair 
PPP. 

Votação
A população está atenta ao andamento 
do projeto e vem acompanhando todos 
os passos da tramitação. Na quarta (9), a 
proposição deve ser votada. Devido à data 
de fechamento do jornal (7), não foi possível 
trazer as informações relativas à votação. 
Acompanhe em nosso site e rede social a 
cobertura sobre os encaminhamentos da 
proposta.

Terceirização do RU da UFPel ocorre sem debate com a comunidade
O Restaurante Universitário (RU) da rua XV 
de Novembro passará a ser administrado 
por uma empresa terceirizada. O contrato foi 
firmado no dia 6 de março entre a reitoria 
da UFPel e a empresa mato-grossense 
Refeições Norte Sul Eireli – ME, vencedora 
da licitação. As discussões sobre a medida 
tomada pela administração da Universidade 
foram iniciadas no dia 25 de abril, em 
debate organizado pelo Diretório Central dos 
Estudantes, com a comunidade acadêmica.
A abertura de processo licitatório 
aconteceu por terem sido identificadas, 
pela Controladoria Geral da União (CGU), 
inadequações nos serviços de alimentação 
via Fundação de Apoio Universitário 
(FAU). Segundo a Pró-Reitoria de Assuntos 
Estudantis (Prae), os demais restaurantes 
também serão terceirizados. A licitação 
ocorrerá ao longo do ano, conforme a 
liberação dos novos espaços (RU do Anglo 
e RU da nova CEU). O processo também 
envolverá o RU do Campus Capão do Leão. 

Contrato preocupa comunidade
A terceirização de mais um serviço da 
Universidade preocupa a comunidade. Um 
dos itens destacados por estudantes refere-
se à alteração nos valores das refeições. 
A cláusula de número dez do contrato 
estabelece que “será admitido o reajuste 
do valor do serviço”. “Isso nos preocupa 
porque como que vai se dar esse reajuste? 
Por que as bolsas de auxílio moradia não 
se reajustam também e só o ônus para a 
comunidade que se reajusta?”, questionou 
um estudante da UFPel, que preferiu não ser 
identificado. Já o reitor Pedro Hallal afirmou 
que não haverá mudanças: “Essa relação 
entre a UFPel e a empresa vencedora da 
licitação não tem qualquer associação com 
o valor que a UFPel cobra de seus alunos 
pagantes pelas refeições”. 

Decisão foi tomada sem consulta prévia
Todo o processo, como a escolha de novo 
local para a instalação do RU e a assinatura 

do contrato, não foi debatido junto à 
comunidade acadêmica. No entanto, o reitor 
ressaltou que a elaboração dos termos de 
referência foi feita “coletivamente com as 
unidades administrativas e acadêmicas” e 
que por conta da magnitude e complexidade 
do ocorrido em 2016, quando o mesmo 
processo de licitação não pode avançar 
devido a problemas em alguns documentos, 
evitou-se trabalhar com prazos e informações 
imprecisas. 
A diretoria da ADUFPel-SSind reitera que a 
comunidade foi surpreendida pela decisão 
da administração central da UFPel. Diante 
disso, afirma que a Seção Sindical pretende 
seguir junto às demais categorias no 
questionamento da medida, realizando  
acompanhamento de seus desdobramentos 
e atuando na construção conjunta de 
soluções para os problemas da comunidade 
universitária que não agravem ainda mais 
as condições de trabalho dentro e fora da 
Universidade.
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CULTURA

Projeto Tamborada resgata a cultura afro-gaúcha 

Em abril, o projeto Tamborada completou 
um ano e meio em Pelotas. Criado 
há oito anos pelo artista gaúcho e 

produtor cultural, Kako Xavier, o projeto 
vem fortalecendo-se no município. Hoje, a 
Tamborada tem 20 integrantes - que até então 
não tinham contato com a música de forma 
profissional -, bloco de carnaval próprio e atrai 
o olhar da comunidade e de estudantes para a 
cultura afro-gaúcha e a história dos tambores 
no Rio Grande do Sul. Tudo no projeto é autoral, 
desde a criação dos tambores, das músicas, 
do jeito de cantar. “Esse é um novo momento 
para uma cultura antiga. As pessoas estão 
tendo envolvimento e aprendendo a lidar com 
o canto dos ancestrais no dia de hoje”, conta 
o produtor.

O início de tudo
A ideia começou, de acordo com Kako, 
enquanto realizava pesquisa no litoral norte 
do RS, em uma comunidade quilombola 
existente há mais de 200 anos na cidade de 
Osório, chamada Maçambique. “É um povo 
negro que vem passando de pai para filho 

a forma de cantar, tocar e dançar”, explica. 
Em 2013, apresentou a pesquisa ao Sesc 
e uniu-se a três artistas, pesquisadores de 
outras manifestações artísticas e culturais. 
No projeto, cada um contava um pouco da 
história de diferentes manifestações através 
do tambor. Na época, foram realizadas 120 
apresentações por todo o Brasil.
Após, houve a necessidade de levar o 
projeto adiante e em uma proporção maior. 
Com a sua volta a Pelotas, o produtor 
decidiu dar continuidade, porém com um viés 
mais cultural. A partir de então, tornou-se 
necessário um espaço onde pudesse realizar 
oficinas e encontros. Foi assim que surgiu a 
Casa do Tambor, localizada no Laranjal, onde 
as pessoas se reúnem para tocar, dançar e 
cantar.
Como o interesse foi grande, foi formado 
um bloco de carnaval para que todos 
pudessem participar. Novos tambores foram 
construídos e, depois do carnaval de 2018, 
foi estabelecido um encontro mensal do 
bloco na Casa. Os eventos acontecem aos 
sábados e são abertos ao público. 

A relação com a educação
Quando voltou para a cidade, o produtor 
inscreveu o projeto Tamborada no Fundo 
de Apoio à Cultura (FAC), da Secretaria de 
Cultura do Estado. Ele foi selecionado para 
visitar cinco escolas de diferentes cidades 
do interior do RS. Logo depois, inscreveu, 
também no Pró-Cultura de Pelotas, com o 
intuito de receber os estudantes na Casa do 
Tambor e construir um instrumento com cada 
instituição. Visitas e oficinas ainda ocorrem, 
com o auxílio de projetos de incentivo à 
Cultura e parcerias. 

Como o projeto mantém-se? 
A Tamborada, hoje, caminha com as próprias 
pernas, segundo Xavier. É financiada através 
da venda de camisetas e da realização 
de shows. Ainda conta com a ajuda de 
apoiadores locais. 
Neste momento, está sendo finalizado o 
primeiro CD do grupo, que será lançado no dia 
28 de maio, com show na Biblioteca Pública 
Pelotense. Os ingressos serão vendidos no 
local. 

Dica de Filme: "O Insulto" 
“O Insulto” (2017) é um drama sobre intolerância. A história 
começa quando Tony (Adel Karam), um cristão libanês, molha 
acidentalmente, através de uma calha irregular, Yasser (Kamel El 
Basha), um refugiado palestino. Yasser, que trabalha consertando 
logradouros da cidade para uma empreiteira, repara a calha para 
o libanês, que em um momento de fúria a destrói. A partir disso, 
o episódio toma proporções absurdas e extremas. Os dois vão 
aos tribunais resolver a questão e o caso alcança uma dimensão 
nacional, envolvendo disputas históricas e diferenças políticas e 
religiosas.
O filme é dirigido por Ziad Doueiri e foi o primeiro longa-metragem 
libanês a concorrer a um Oscar.
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CONTRACAPA

Encontro da Regional RS do ANDES-SN acontece 
em Santa Maria

Nos dias 27 e 28 de abril, aconteceu 
o XVIII Encontro da Regional RS do 
ANDES-SN. O evento ocorreu em Santa 

Maria (RS), sediado pela SEDUSFM, e teve 
como tema “Trabalho docente, militância e 
autonomia sindical”. Participaram mais de 
30 docentes, representando as seções 
sindicais do Rio Grande do Sul.

Repressão
A mesa de abertura, “Movimento docente 
e a repressão aos movimentos sociais”, 
teve como facilitadores o secretário 
geral do ANDES-SN, Alexandre Galvão, e o 
integrante da coordenação do Movimento 
dos Trabalhadores Sem Teto (MTST) do 
Rio Grande do Sul, Eduardo Osório. Ambos 
trataram da repressão aos movimentos, 
indicando dispositivos que acirram o cerco às 
organizações populares e sindicais. Osório 
mencionou a lei antiterrorismo, sancionada 
no governo Dilma Rousseff, que respalda 
legalmente a criminalização dos movimentos.
Já Alexandre Galvão analisou a repressão 
como uma estratégia antiga e proveniente 
do esgotamento da política de conciliação 
de classes e da crise estrutural do 
capital. O diretor do ANDES-SN, além de 

mencionar o recrudescimento da repressão 
a manifestações, como a que ocorreu 
no “Ocupa Brasília”, com uso das Forças 
Armadas, ressaltou as intimidações 
realizadas judicialmente, como as 
perseguições sofridas por professoras/es 
militantes dentro das instituições de ensino. 

Autonomia
A autonomia sindical foi o tema da segunda 
mesa, coordenada por Andréa Solimões, 1ª 
Vice-Presidente da Regional Norte II e membro 
da Coordenação do Grupo de Trabalho de 
Política de Formação Sindical do ANDES-SN. 
Segundo Solimões, para manter a autonomia 
sindical é preciso fortalecer a resistência a 
todos os processos de ataques aos direitos 
dos trabalhadores. O ANDES-SN, nesse 
sentido, tem se mostrado como uma entidade 
resistente ao projeto que busca esvaziar o 
papel do serviço público e do próprio Estado, 
mantendo-se ativo em lutas que extrapolam 
as bandeiras da categoria e englobam temas 
de interesse a toda sociedade.

Deliberações
Após os debates, aconteceu o Fórum 
das Seções Sindicais, momento em que 

representantes de cada entidade expõem 
suas realidades locais e pensam estratégias 
conjuntas de organização. Entre as 
deliberações, estão:
- Nota de solidariedade à professora Rejane 
Jardim: A Regional RS do ANDES-SN irá divulgar 
nota repudiando os ataques à professora de 
Ciências Políticas da Universidade Federal 
de Pelotas, Rejane Jardim, e também contra 
a escalada dos discursos e das atividades 
de cunho fascista dentro das universidades.
- Nota em solidariedade aos alunos e 
professores da Unipampa, campus de São 
Borja, que foram agredidos pela Polícia Militar 
durante manifestação contra o aumento da 
tarifa do transporte público;
- Criação de uma política de comunicação 
integrada para as seções sindicais do Rio 
Grande do Sul, a fim de potencializar os 
materiais produzidos pelas entidades e 
dar suporte àquelas seções que ainda não 
possuem uma equipe de comunicação;
- Aumentar o número de cursos de formação 
sindical;
- Reforçar a divulgação e o apoio ao Encontro 
Nacional de Educação (ENE).

*Com informações de Sedufsm
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