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Outros destaques:

MP 873

A Medida Provisória (MP) 
873 pretende desestruturar 
as organizações sindicais, 
que buscam articular 
resistência contra mais 
esse ataque do governo 
Bolsonaro.
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Luta contra a PEC 6/2019

22 de março foi o Dia 
Nacional de Lutas, 
Protestos e Paralisações 
contra a Reforma 
da Previdência. Atos 
ocorreram por todo o 
Brasil.
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No mês em que a Contrarreforma da Previdência está sendo analisada pela 
Comissão de Constituição, Cidadania e Justiça (CCJ), confira os principais 

direitos que a proposta do governo pretende atacar. Página 5
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EXPEDIENTE

Os argumentos se repetem: “será preciso mais esse sacrificío 
dos trabalhadores, para que se amplie a capacidade de 
investimento, o pais cresça e volte a gerar empregos. Assim, 
as injustiças serão corrigidas!”. Esta mesma ladainha soou em 
1993, quando foi aprovada a EC (emenda constitucional) 3, em 
1998 com a EC 20, em 2003 com a EC 41, em 2012 com a EC 
70 e em 2015 com a EC 88.
Agora tudo isso volta num tom mais grave. Definitivo. Varrendo 
da Constituição da República Federativa do Brasil qualquer 
resquício do sistema previdenciário público, com base na 
solidariedade entre gerações, e constituticionalizando a 
remessa das necessidade humanas mais sensíveis para o 
ambiente do mercado futuro dos papéis, controlado pela roleta 
financeira. Um exemplo gritante das minúcias de perversidade 
contidas na nova proposta é quando destaca o “risco da 
longevidade do beneficiário” (Art. 115., parágrafo 2º, inciso III).
A experiência nestas quase três décadas de arrocho crerscente 
nas aposentadorias e pensões demonstra que não está ai 
a causa do decantado desequilibrio fiscal. O país continua 
sofrendo com crescente processo de desindustrialização em 
vários setores, degradação das políticas públicas e taxas 
alarmantes de desemprego/subemprego/desalento, vis a vis 
a enorme lucratividade do setor financeiro. Por outro lado, a 
comissão parlamentar que se debruçou sobre o financiamento 
da previdência no Brasil foi categórica ao concluir que não há 
deficit no sistema.
Cada vez fica mais evidente que não se trata de “economia” 
superior a 1 trilhão e 600, conforme anunciada pelos 
interlocutores do governo, mas sim a intenção de promover 
monumental transferência de valor a ser confiscado dos 
assalariados para ser direcionado aos donos dos negócios, 
sem qualquer exigência de contrapartida. Caso assim não 
fosse, as primeiras providências para resguardar o equilibrio 
fiscal teriam sido o estabelecimento de um sistema tributário 
progressivo, sustar a remuneração do caixa dos abancos 
com verba pública, a auditoria do ilegítimo sistema da dívida 
pública, a revisão das renúncias fiscais, e a cobraça imediata 
das dividas das empresas com a previdência.
A proposta é particularmente perversa com os mais 
necessitados e com as mulheres. Em torno de 6 milhões de 
brasileiros com mais de 65 anos, em situação de miserabilidade, 
com impossibilidade para o trabalho decorrente de vários tipos 
de distúbio, seriam jogados à morte ou a mendicância em baixo 
das marquises, uma vez que é atacado o beneficio de prestação 
continuada (BPC), correspondente a um salário mínimo.
Por trás do biombo ardiloso em torno do discurso 
propagandístico sobre “direito adquirido” e “regras de 
transição”, a proposta intenta suprimir todas as garantias para 
aposentadoria dos atuais servidores públicos, uma vez que 
delega para a legislação ordinária fazer alterações futuras 
em decorrencia de um capcioso cálculo atuarial. Além disso, 
se aprovada, produziria perdas substantivas para os atuais 
aposentados e pensionistas, uma vez que retira do texto 
constitucional as regras de correção dos proventos, aumenta 
imediatamente a contribuição previdenciária para 14 por cento, 
exige o estabelecimento, em lei, de novo sistema de faixas que 
chegam até 22 por cento e, mais grave, estabece a figura de 
“contribuições extraordinárias” a serem impostas por demanda 
daquelas projecoes atuariais.
Entre tantos ataques que os direitos d@s trabalhador@s vem 
sofrendo, sem dúvidas esse é o mais urgente e exige resposta. 
Por isso, volta a ter destaque em nosso jornal e tem motivado 
a constituição de Foruns de Luta em todo o pais. Os atos do 8M 
e do 22M já foram uma demonstração do descontentamento 
popular, nas ruas, de norte a sul. Foram também um chamado a 
participação de todas e todos, abrindo uma agenda crescente, 
rumo a greve geral.

RÉ-FORMA DA PREVIDÊNCIA: A 
VORACIDADE DA BESTA ATACA 
NOVAMENTE

12 a 14/4
8 a 18 /4

26 e 27/4

III Encontro Nacional de Educação (ENE), em Brasília
Inscrições das chapas para eleição ADUFPel-SSind (biênio 2019-2021)
XX Encontro da Regional RS do ANDES-SN, em Rio Grande (RS)

AGENDA
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Dia de Luta contra Reforma da Previdência leva 
trabalhadores às ruas em Pelotas

Diante da Proposta de Emenda à Constituição 
(PEC) 6/2019, que ataca gravemente 
milhares de trabalhadores e trabalhadoras, 

restringindo o acesso à aposentadoria, na 
sexta-feira (22) ocorreu o Dia Nacional de Lutas, 
Protestos e Paralisações contra a Reforma da 
Previdência. Organizada de forma unitária pelas 
centrais sindicais, a data ficou marcada como 
o primeiro dia nacional de mobilização contra 
a proposta apresentada pelo governo de Jair 
Bolsonaro.
Docentes da UFPel e IFSul-CAVG aprovaram 
paralisação e aderiram às atividades que 
ocorreram em Pelotas. A primeira foi uma roda 
de conversa, organizada pela ADUFPel-SSind, 
com os advogados que prestam Assessoria 
Jurídica à Seção Sindical, Eisler Cavada e Marcos 
Marques, e diretores da entidade. Logo após, ao 
final da tarde, centenas de pessoas reuniram-se 
em torno do chafariz do Calçadão para protestar 
e dialogar com a população.  

Por cerca de duas horas, os advogados 
estiveram reunidos com os/as docentes para 
elucidar os pontos da Contrarreforma que afetam 
diretamente os/as servidores/as. Cavada 
analisa medidas como essas - que incluem a 
Reforma Trabalhista e o decreto que altera a 
forma de contribuição sindical - como parte de 
um modelo de desmonte dos direitos que foram 
adquiridos ao longo dos últimos anos. 

O que muda para os docentes?
Hoje em dia, o cálculo de aposentadoria do 
servidor é feito de acordo com data que ele 
ingressou no serviço público. Existem diversas 
possibilidades de aposentadoria e há inúmeras 
regras aplicáveis aos servidores. Segundo 
Marques, cada caso é diferente e tem que ser 
analisado individualmente. Porém, a PEC busca 
limitar uma idade e um tempo de contribuição 
mínimos para aqueles que não cumpriram 
determinados requisitos até a sua aprovação. 

Aqueles que ingressaram no serviço público 
até 31 de dezembro de 2003, para garantir a 
integralidade e a paridade, terão que cumprir 
62 anos de idade e 30 anos de tempo de 
contribuição (mulher) e 65 anos de idade e 35 
anos de contribuição (homem), com tempo 
mínimo de 20 anos no serviço público e cinco 
anos no cargo que vai se dar a aposentadoria. 
Os demais servidores, que ingressaram depois 
de 2003 ou antes, e não preenchem essas 
regras, vão ter que cumprir outros requisitos 
para se aposentar: 56 anos de idade e 31 de 
contribuição (mulher) e 61 anos de idade e 36 
de contribuição (homem). A partir de 2022, 
aumentará um ano a cada ano, de acordo com 
o novo estabelecimento da expectativa de vida 
do servidor, e a partir de 2019 é acrescentado 
um ano na pontuação, que é a soma da idade 
e do tempo de contribuição, constituindo outra 
possibilidade de aposentadoria.

Adicionais ocupacionais são restabelecidos para docentes
Os adicionais ocupacionais para docentes da 
UFPel foram restabelecidos nos vencimentos 
de abril. Além do valor relativo a março/2018, 
foram pagos os retroativos relativos aos meses 
de janeiro e fevereiro. 
O restabelecimento cumpre a liminar obtida 
pela ADUFPel-SSind, no dia 21 de janeiro. A 
decisão do juiz responsável pela ação, Everton 
Silva, determinou o pagamento imediato 
dos benefícios para os servidores, após a 
suspensão por parte do governo federal. Mesmo 
com a liminar, o Ministério da Economia atrasou 
o cumprimento da decisão, restabelecendo os 
adicionais somente no mês de abril.

Entenda
Em fevereiro de 2017, o Ministério do 
Planejamento, Desenvolvimento e Gestão 
publicou a Orientação Normativa nº 4, 
orientando a revisão da concessão de 
adicional de insalubridade e periculosidade 
para todos servidores federais. A revisão 
estava condicionada à realização de novos 
laudos ambientais nos locais de trabalho, bem 
como de entrevistas a todos que recebiam 
os benefícios. Além disso, foi criado um novo 
sistema para pagamento dos adicionais, 
decorrente da Nota Informativa 17689/2018.
As instituições tinham como prazo o dia 31 

de dezembro de 2018 para realizar tanto os 
novos laudos como a migração para este novo 
sistema. A gestão da UFPel não conseguiu 
cumprimir o prazo. Por isso, servidores técnico-
administrativos e docentes foram prejudicados 
com a exclusão dos benefícios dos vencimentos. 
Em decorrência disso, no dia 16 de janeiro a 
ADUFPel-SSind ajuizou ação contra a UFPel 
após o anúncio da suspensão dos adicionais 
ocupacionais para todos os servidores da 
Universidade, obtendo a liminar que garante a 
manutenção dos pagamentos até que a UFPel 
realize os novos laudos e migre para o novo 
sistema. 

A data também foi marcada por uma tarde de conversa sobre os efeitos da proposta à categoria docente
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Dandô abre agenda 2019 com integração de artistas do sul

O projeto Dandô – Circuito de Música 
Dércio Marques, abriu a agenda no sul 
do Rio Grande do Sul com um encontro 

de anfitriões em março. Artistas da Pelotas, 
Pedro Osório e Canguçu que costumam ser os 
anfitriões do projeto nos municípios reuniram-
se para uma apresentação coletiva. O mesmo 
show passou pelas três cidades, promovendo a 
circulação dos artistas na região.
Em Pelotas, a apresentação, como de costume, 
ocorreu na Casa do Trabalhador, no dia 29 de 
março. O organizador do Dandô na cidade, Duglas 
Bessa, antes do show, contou um pouco sobre 
a trajetória e sobre as perspectivas do projeto. 
“O Dandô está em sete países hoje. Tem Dandô 
no Chile, na Argentina, no Uruguai, na Venezuela 
e tem um circuito iniciando na França, Galícia e 
Portugal. São circuitos inspirados na forma de 
economia solidária do Dandô aqui no Brasil”, 
apontou, reforçando que a forma como o circuito 
impulsiona a circulação de artistas sem grandes 
financiamentos e sem dependência de editais 
chama a atenção em muitos países.

Homenagem a Felipe Povo
A apresentação em Pelotas também foi marcada 
pela homenagem ao artista Felipe Povo, que 

Dica de fi lme: “Green Book”
O vencedor do Oscar de Melhor Filme em 2019 é baseado em fatos reais. 
Green Book se passa na década de 1960 e conta a história de Tony Lip 
(Viggo Mortensen), um italiano, branco, pobre e preconceituoso de Nova 
York, que é contratado por Don Shirley (Mahershala Ali), um pianista negro 
e bem sucedido, para ser seu motorista e segurança durante uma turnê 
pelo sul dos Estados Unidos. Enquanto percorrem o país, Don Shirley e 
Tony devem seguir as regras do “Green Book” – um livro que servia de guia 
para viajantes negros norte-americanos, já que, à época, por conta da 
segregação racial, nem todos os estabelecimentos comerciais poderiam 
ser frequentadora por eles. Ao trabalhar com o pianista, Tony fica cara 
a cara com a intolerância e a discriminação e, partir disso, nasce uma 
amizade entre os dois. 
O longa ganhou três Globos de Ouro e cinco estatuetas do Oscar em 2019, 
incluindo a de Melhor Ator Coadjuvante, pelo trabalho de Mahershala Ali. 
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faleceu em fevereiro deste ano. “O Felipe para 
nós é muito importante e talvez ele seja o maior 
anfitrião da Casa do Trabalhador”, ressaltou 
Duglas Bessa. Nas paredes da Casa, um mural 
feito pelo Levante Popular e posteriormente por 
Felipe é reconhecido por todo o país. 

O projeto
O Dandô é um circuito de música iniciado em 2014 
e leva o nome de Dércio Marques, compositor 
mineiro falecido em 2012. O projeto conta com 
os anfitriões, artistas que integram e organizam 
o circuito nas cidades. Ao longo do ano, ocorre 
um intercâmbio de artistas dos municípios 
participantes, o que é apontado por Bessa como 
uma forma de entrelaçar as culturas. Ele aponta 
que 80% dos músicos que vieram de fora do 
estado nunca haviam vindo ao Rio Grande do Sul 
(RS) e não tinham perspectiva de vir não fosse 
o projeto. 
A forma de financiamento do Dandô varia de 
cidade para cidade, mas não há vínculo a editais 
ou a grandes empresas. Em Pelotas, a ADUFPel-
SSind é uma das apoiadoras, desde que o 
projeto foi organizado no município. 
Confira ao lado depoimentos de artistas que 
integram o Dandô na região sul do RS. 

Julio Passarin (Canguçu)
O Dandô me mostra que as 
pessoas que vão assistir 
buscam algo diferente e 
essa é a cara do Dandô, que 
tem uma diversidade, uma 
independência da música 
comercial e leva adiante a 
questão da cooperação. A 
música autoral tem um espaço 
muito restrito na nossa mídia 
e o Dandô dá a possibilidade 
de levar o trabalho mais 
adiante. Eu consegui passar 
uma mensagem para muitas 

pessoas a respeito dessa temática do Rio Camaquã 
[que aborda o projeto de mineração para a região], e 
perceber que as pessoas ouviram a esse apelo, e já 
estavam atentas, mas reforçar isso com arte, com 
música, para mim é essencial.

Lucas Barcellos (Pelotas)
[O Dandô] é um projeto 
importantíssimo, porque 
proporciona uma integração 
entre artistas tanto 
regionalmente quanto 
nacionalmente, trazendo 
artistas de outros estados e 
às vezes de outros países. Eu 
fui anfitrião diversas vezes, 
ano passado e retrasado, 
e dessa última vez foi um 
encontro de anfitriões. Todas 
elas foram apresentações em 
que houve muita integração 

entre os artistas, tanto no evento quanto depois dos 
eventos, em bate-papos, rodas de violão. É muito 
enriquecedor, tanto para quem está no palco quanto 
para quem assiste.

Juliano Tavares (Pedro 
Osório)
Por ser o Dandô um circuito 
de grandes músicos, 
compositores e arranjadores, 
temos a oportunidade 
de acompanhar grandes 
trabalhos musicais. Quanto 
da participação como 
anfitrião, é fazer parte do 
evento mostrando a nossa 
música, conhecendo pessoas 

e fazendo a acolhida para com o músico que vem 
apresentar sua arte. Sendo isto feito de maneira 
colaborativa e espontânea. Aproximando pessoas 
e promulgando a arte. Com este sentimento o 
Dandô toma sentido e se fortalece para que muitas 
pessoas o conhecam e valorizem esse grande projeto 
idealizado por Dércio Marques.
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Contrarreforma da Previdência fere direitos 
de todos os trabalhadores ativos 

A Proposta de Emenda à Constituição já está em tramitação na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) 
e o governo pretende concluir a sua análise em abril.

No dia 20 de fevereiro, o governo Jair 
Bolsonaro (PSL) apresentou a proposta 
de Contrarreforma da Previdência, que 

pretende atacar milhões de trabalhadoras e 
trabalhadores em seu direito à aposentadoria. 
A Proposta de Emenda à Constituição (PEC) nº 
6/2019, além de versar sobre a Previdência, 
também mexe em pontos relacionados à saúde 
das/os trabalhadoras/es e à assistência social. 
Todos os/as trabalhadores/as ativos serão 
afetados. Apenas aqueles que completarem os 
requisitos para pedir o benefício até a aprovação 
da PEC, não serão. 
Em relação à tramitação, no dia 13 de março foi 

- A aposentadoria por tempo de contribuição será extinta. Hoje, trabalhadoras/es podem aposentar-se por tempo de contribuição à Previdência ou 
por idade mínima. Caso a PEC seja aprovada, será acabada a opção de aposentadoria por tempo de contribuição para o recebimento do benefício 
integral. O prejuízo será, especialmente, para aquelas/es que começam a trabalhar desde jovens. Mesmo tendo o tempo de contribuição mínima, 
estabelecido pela Contrarreforma em 40 anos, o/a trabalhador/a terá que esperar a idade mínima (65 anos para homens e 62 para mulheres) 
para se aposentar com o salário integral. Caso alguém tenha começado a trabalhar aos 13 anos, por exemplo, não poderá aposentar-se com o 
benefício integral aos 53, mesmo tendo cumprido os 40 anos de contribuição. Pela regra proposta pelo governo de Bolsonaro, essa pessoa precisará 
trabalhar mais nove anos (no caso de mulheres) ou 11 anos (no caso de homens) para ter direito à aposentadoria integral. Na prática, a regra 
prejudica aqueles mais pobres, que começam a trabalhar mais cedo. 

- Idade mínima aumentará. A aposentadoria por idade, que hoje é de 65 anos para homens e 60 anos para mulheres, no meio urbano, termina. 
Pela regra pretendida pelo governo, só poderão aposentar-se com benefício integral aqueles/as trabalhadores/as com idade mínima de 65 e 62, 
para homens e mulheres, respectivamente, e com 40 anos de contribuição. Já para o trabalhadoras/es do meio rural, a idade mínima será 60 anos, 
para homens e mulheres, com mínimo de 20 anos de contribuição, um aumento de cinco anos em relação às regras vigentes. Hoje, as trabalhadoras 
rurais podem aposentar-se aos 55 anos, no caso de mulheres, e aos 60, no caso de homens.

- As mulheres na mira.  A Proposta, ao aumentar a idade mínima para aposentadoria somente para as mulheres, possui um claro ataque a 
elas, especialmente. O Dieese, em nota técnica intitulada “As mulheres, outra vez, na mira da Contrarreforma da Previdência”, afirma que “a PEC 
06/2019 ignora - e tende a agravar - as desigualdades de gênero que ainda caracterizam o mercado de trabalho e as relações familiares no Brasil, 
intensificando ainda mais as dificuldades que as mulheres enfrentam para adquirir os pré-requisitos necessários a uma proteção adequada no final 
da vida laboral”.

- Professores/as trabalharão por mais dez anos. Atualmente, professores/as das redes básica, pública e particular podem se aposentar após 25 anos 
(mulheres) e 30 anos (homens) de contribuição. O direito é reservado desde que exerçam funções de magistério. Aos docentes do ensino particular, 
não há idade mínima, já aos do ensino público, é necessário ter 50 anos de idade (mulheres) e 55 (homens). Com a Contrarreforma da Previdência, 
a idade mínima para professores e professoras será de 60 anos e o tempo de contribuição de 30 anos para ambos, além disso terão de estar há, 
no mínimo, cinco anos no cargo e há dez anos no serviço público.

- Servidores públicos. O servidor público passará a se enquadrar nas mesmas regras do Regime Geral, com exceção do tempo de contribuição 
mínimo. A idade mínima para aposentadoria se elevará para 65 anos (homens), com transição de 14 anos; e para 62 (mulheres), com transição 
de nove anos. O tempo de contribuição mínimo será de 25 anos, tendo que cumprir dez anos de serviço público e cinco no cargo que estava em 
exercício no momento da aposentadoria. 

- Pensão por morte. Com a Contrarreforma, o benefício de pensão por morte poderá ser inferior a um salário mínimo. A PEC 6/2019 pretende 
reduzir de 100% para 60% a pensão para viúvos ou órfãos de aposentados, acrescidos de mais 10% para cada dependente adicional. O benefício 
alcançará 100% apenas se o dependente tiver quatro filhos. Se o segurado morrer sem ser aposentado, o cálculo será de 60% da média salarial de 
todos os salários recebidos desde julho de 1994, com o acréscimo de 2% por cada ano que exceder 20 anos de contribuição. Além disso, o texto 
da Contrarreforma propõe que quando o filho que recebe a pensão completar 21 anos, o benefício não vá para a mãe, como acontece atualmente. 

- PIS/PASEP: O governo pretende restringir o pagamento do abono salarial aos trabalhadores de baixa renda que possuem carteira assinada. Hoje, o 
PIS/PASEP é pago aos trabalhadores que ganham até dois salários mínimos. Com a alteração, só terão direito aqueles que recebem até um salário 
mínimo mensal. A mudança representa um corte de R$ 23 milhões de trabalhadores que têm direito ao benefício. O Ministério da Fazenda chegou 
a cogitar extinguir o abono, já que considera os beneficiários distantes da pobreza extrema, por terem carteira assinada. No entanto, o governo 
estuda dar continuidade de forma restrita. 

instalada a Comissão de Constituição e Justiça 
(CCJ), presidida pelo deputado Felipe Francischini 
(PSL/RS), que analisará se a proposta está de 
acordo com a Constituição. A Comissão terá até 
cinco sessões para debater o texto e mais duas 
sessões para votação do parecer do relator. 
Depois, a Proposta é enviada para comissão 
especial, que analisará o conteúdo, e, logo após, 
é dado o prazo de dez sessões para discussão 
e apresentação de emendas. O relator, então, 
elabora uma alternativa ao texto original, com 
sugestões de alterações dos deputados 
que fazem parte do grupo, gerando um texto 
substitutivo, que deve ser votado em até 40 

sessões. Já o presidente da Câmara, Rodrigo 
Maia (DEM/RJ) poderá encaminhar para votação 
em plenário se esse prazo for ultrapassado. 
Caso aprovada em dois turnos, com intervalo de 
cinco sessões entre cada votação, a PEC segue 
para o Senado, diretamente à CCJ, que deverá 
apresentar um parecer em até 30 dias. Assim que 
aprovada pela Comissão, a PEC vai à Plenário, 
onde também terá de passar por dois turnos de 
votação. Se não sofrer nenhuma mudança pelos 
senadores, e for aprovada pelos parlamentares, 
o texto é promulgado no Congresso Nacional.
Confira abaixo as principais alterações que a PEC 
pretende realizar:
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Ministério Público condena comemorações 
relativas à ditadura

No dia 31 de março de 1964, o Brasil iniciou 
um dos seus períodos mais sombrios: 
a ditadura militar. Um golpe que privou a 

população de seus direitos, torturou e matou 
centenas de ativistas e dizimou cerca de 8 mil 
indígenas. Uma parte da história brasileira que 
deve ser lembrada para que nunca mais aconteça. 
No entanto, o ano de 2019, em que completam-
se 55 anos do regime, ficou marcado por uma 
decisão que afronta os valores democráticos e 
desrespeita a memória daqueles que sofreram 
as consequências do golpe.  
No dia 25 de março, o presidente Jair Bolsonaro 

recomendou que o Ministério da Defesa 
comemorasse o aniversário do golpe, sendo o 
primeiro presidente, desde a redemocratização, 
a mitificar a ditadura. Devido a isso, a Defensoria 
Pública da União entrou com ação civil pública no 
dia posterior (26), para que a Justiça proibisse 
qualquer comemoração relativa ao golpe de 
1964, bem como o uso de recursos públicos 
com esse fim. 
Porém, no dia 30, a liminar foi derrubada pela 
desembargadora Maria do Carmo Cardoso, 
corregedora da Justiça Federal da 1ª Região. 
A desembargadora reconheceu “relevância 

à argumentação da agravante, no sentido de 
que a recomendação deduzida pelo Presidente 
da República insere-se no âmbito do poder 
discricionário do administrador”.

Em nota, MPF condena celebração
No dia 27, o Ministério Público Federal divulgou 
uma nota criticando as declarações de Jair 
Bolsonaro e ressaltando as violações de direitos 
fundamentais cometidas sistematicamente 
durante a ditadura. “Esses crimes bárbaros – 
execução sumária, desaparecimento forçado de 
pessoas, extermínio de povos indígenas, torturas 
e violações sexuais – foram perpetrados de 
modo sistemático e como meio de perseguição 
social. Não foram excessos ou abusos cometidos 
por alguns insubordinados, mas sim uma política 
de governo, decidida nos mais altos escalões 
militares, inclusive com a participação dos 
presidentes da República”.
O texto é enfático ao afirmar que festejar a 
instauração de um regime militar é um desrespeito 
ao Estado Democrático de Direito. O Ministério 
Público também destaca que se ocorresse nos 
dias atuais, a conduta das forças militares e 
civis durante o regime seria caracterizada como 
crime inafiançável e imprescritível. “Utilizar a 
estrutura pública para defender e celebrar crimes 
constitucionais e internacionais atenta contra os 
mais básicos princípios da administração pública, 
o que pode caracterizar ato de improbidade 
administrativa, nos termos do artigo 11 da Lei n° 
8.429, de 1992.“

*Com informações de Procuradoria Federal dos Direitos do 
Cidadão e Defensoria Pública da União

Março marcou um ano da execução de Marielle e Anderson
No dia 14 de março, completou um ano do 
assassinato de Marielle Franco e de Anderson 
Gomes. Vereadora e ativista pelos direitos 
humanos, Marielle saía de um evento, no Rio de 
Janeiro (RJ), em carro conduzido pelo motorista 
Anderson, quando sofreu atentado a tiros. Um 
ex-Policial Militar (PM) e um PM reformado foram 
presos pela execução do crime, mas ainda fica a 
pergunta: quem mandou matar?
Marielle Franco era vereadora na cidade do Rio 
de Janeiro pelo Partido Socialismo e Liberdade 
(PSOL) quando foi executada. Atuante pelos 
direitos humanos desde adolescente, nasceu na 
favela da Maré, formou-se em Sociologia pela 
PUC e fez mestrado na Universidade Federal 
Fluminense (UFF). 

A investigação
A investigação pelos homicídios foi intensamente 
cobrada por ativistas, militância e órgãos ligados 
à defesa dos direitos humanos. Em 12 de março, 
dois dias antes do crime completar um ano, 
foram realizadas as prisões de Ronnie Lessa, que 
efetuou os 13 disparos responsáveis pela morte 
de Marielle e Anderson, e de Élcio de Queiroz, 
que dirigia o carro que perseguiu a vereadora. 
Até o momento, a apuração dos crimes aponta 
que a motivação centrou-se no repúdio às 

pautas que Marielle defendia. Familiares da 
vereadora e do motorista cobram, agora, que 
seja apurado quem encomendou o crime. Em 
relação à motivação, o que se sabe até agora 
é que Lessa, responsável pelos disparos, de 
acordo com a promotora responsável pelo 
caso, demonstra “perfil absolutamente reativo a 
essas pessoas que se dedicam às causas das 
minorias”. 

Atos cobram mais respostas
O dia 14 de março, além de ficar marcado pelo 
luto decorrente da morte de uma incansável 
batalhadora pelos direitos das minorias, foi 
assinalado pela cobrança de mais respostas. 
Atos ocorreram no Brasil inteiro, incluindo em 
Pelotas (RS), demonstrando que familiares, 
amigos e companheiros de ativismo não 
descansarão até que o crime seja solucionado. 

Assassinatos políticos
Nas Américas, o Brasil é o país mais perigoso 
para ativistas, de acordo com a Anistia 
Internacional. Em 2017, 75% dos homicídios 
ocorridos nas Américas do Sul, Central e do 
Norte concentraram-se no país. No mesmo ano, 
dos 207 assassinatos registrados ao longo do 
mundo, 57 ocorreram só no Brasil. 

A morte de Marielle, portanto, ocorre em um 
contexto que criminaliza as lutas sociais, 
representando a violação dos direitos 
democráticos. Mas é emblemática pois 
representa a investida pelo extermínio daquelas 
que são alvos da violência sistemática do 
Estado: mulheres negras, LGBTs e de origem 
pobre. 

Marielle vive
Marielle deixou como semente, além do 
ativismo pelos direitos humanos, a luta pela 
representatividade de mulheres negras na 
política. Apesar de mais da metade da população 
brasileira ser constituída por mulheres, e 27% por 
mulheres negras, o número de cargos ocupados 
por elas na política ainda é desproporcional. No 
entanto, a última eleição registrou um pequeno 
avanço. Em 2018, houve um aumento de 26 
deputadas federais e 42 deputadas estaduais 
em relação a 2014, entre elas foi eleita a primeira 
indígena e a primeira mulher transgênero. Na 
Câmara de Deputados, as mulheres negras 
passaram de dez para 13. Ao silenciar uma voz, 
outras se insurgem. 
LGBTs, mulheres, negras, negros e pobres 
inspiram-se na luta de Marielle para resistir em 
um país que mata e viola minorias diariamente.
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Governo ataca organizações sindicais

N
o dia 1º de março, o governo federal 
publicou a Medida Provisória (MP) 873, 
prejudicando uma grande quantidade de 
sindicatos. A MP, que proíbe o desconto 

em folha das contribuições sindicais, causando 
graves consequências de arrecadação para 
diversas entidades, é mais um ataque da gestão 
de Jair Bolsonaro à organização da classe 
trabalhadora. A Medida tem caráter definitivo, 
mas precisa ser analisada pelo Congresso 
Nacional em 120 dias (prorrogáveis por mais 60) 

Uma onda de crimes de ódio provocados por 
extremistas de direita marcou o mês de março 
deste ano. Em menos de uma semana ocorreram 
três massacres em diferentes países. Embora 
a motivação não tenha sido a mesma, há 
semelhanças entre eles que servem de alerta. 
No dia 13, sete pessoas morreram na Escola 
Estadual Raul Brasil, na cidade de Suzano, na 
Grande São Paulo. Dois ex-alunos, Guilherme 
Taucci Monteiro e Luiz Henrique de Castro, 
invadiram a instituição com armas e assassinaram 
cinco estudantes e duas funcionárias da escola. 
O fuzilamento só cessou após a chegada da 
polícia, quando, em seguida, um deles matou 
o parceiro e cometeu suicídio. Antes, haviam 
matado o tio de um deles.  
Dois dias depois, 50 pessoas morreram e 48 
ficaram feridas após quatro atiradores invadirem 
a mesquitas de Christchurch, na Nova Zelândia. 
Um dos atiradores ainda transmitiu o ataque, 
ao vivo no Facebook, com uma câmera presa 
na cabeça, simulando um jogo de videogame 
em primeira pessoa. Após o atentado, publicou 
um manifesto no qual chamava os imigrantes de 
invasores.
No dia 18, um ataque a tiros na cidade holandesa 
de Utrecht deixou quatro mortos e oito feridos. 
Um homem efetuou disparos de arma de fogo 
dentro de um bonde. A polícia suspeita que a 
motivação tenha sido terrorista.

Semelhanças
Apesar de não haver correlação entre si, os 
ataques possuem certas semelhanças que 

atentam para as consequências da facilidade no 
acesso a armas de fogo e da utilização de redes 
sociais para propagação do discurso de ódio e 
proliferação de ideais extremistas.
No manifesto publicado após o ataque às 
mesquitas, um dos atiradores acusa imigrantes 
muçulmanos de tentarem promover um “genocídio 
contra os brancos”. Já os responsáveis pelo 
massacre em Suzano sofriam bullying e eram 
obcecados por jogos de tiro. Também está 
sendo analisada a possibilidade de estarem 
ligados a organizações radicais que promovem 
crimes de ódio, especialmente contra mulheres 
e negros, e a investigação aponta que os 
atiradores planejavam um estupro coletivo antes 
dos assassinatos. Tanto na Nova Zelândia quanto 
no Brasil, os assassinos utilizavam a internet para 
propagar a violência. 

Os acontecimentos reacendem a discussão 
sobre a posse de armas de fogo no mundo. Na 
Nova Zelândia, os atentados em Christchurch 
fizeram com que o governo aprovasse um projeto 
de lei para restringir armas, já que até então a 
legislação era uma das mais flexíveis da região.
No Brasil, o caso de Suzano acontece no momento 
em que o debate sobre a flexibilização do uso de 
armas está no centro das medidas do governo de 
Bolsonaro. Apesar do fato servir como um alerta 
para os efeitos do afrouxamento na legislação, 
o senador Major Olímpio (PSL) chegou a afirmar 
que a tragédia poderia ter sido minimizada se 
funcionários da escola estivessem armados, 
desconsiderando os dados da Pesquisa Global 
de Mortalidade por Armas de Fogo (1990 - 
2016), que apontou o país como líder no ranking 
de mortes por arma de fogo no mundo.

para virar lei. 
A ADUFPel-SSind, desde 2012 não realiza 
desconto em folha, mas sim o débito automático. 
Assim, não será prejudicada pela MP. No 
entanto, diversos sindicatos utilizam o recurso 
de desconto em folha de seus sindicalizados 
e estão buscando na justiça a manutenção 
desse direito. No Rio Grande do Sul, Aprofurg e 
SEDUFSM já obtiveram decisão favorável, com 
liminares que garantem o desconto até que a MP 
seja analisada pelo Congresso.

STF deverá julgar a Medida
O Supremo Tribunal Federal (STF) já recebeu seis 
Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIN) 
questionando a MP 873. Uma delas é a Ordem 
dos Advogados do Brasil (OAB), que sustenta 
que o tema da matéria não tem urgência ou 
relevância (critérios definidos no artigo 62 da 
Constituição) para ser editado com uma MP. 
O ANDES-SN entrou na ADIN da OAB como 
amicus curiae. Segundo a análise da Assessoria 
Jurídica do Sindicato Nacional, a MP 873 “impõe 
formalismo excessivo, nitidamente obstativo 
da efetividade do recebimento de recursos 
financeiros pelo sindicato, caracterizando abuso 
de índole antissindical e inconstitucional”. Isso 
porque, mesmo com a sindicalização voluntária, 
com a autorização do desconto, a MP impõe 
que o recolhimento da contribuição seja feito 
somente via boleto.
Apesar de ainda não ter sido analisada pelo 
STF, o próprio órgão ignorou a MP e determinou 
o desconto em folha da contribuição dos seus 
funcionários.

Centrais buscam barrar MP
No dia 2 de abril, houve uma reunião entre 
presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo 
Maia e as Centrais Sindicais, visando modificar 
o texto da MP 873, para que a tramitação seja 
retardada. O texto poderá ser entregue até o dia 
16 de abril, quando uma comissão de líderes de 
partidos no Congresso irá discutir o assunto.

Massacres atentam para a propagação do discurso do ódio

Dirigentes  das Centrais Sindicais se reúnem com o presidente da Câmara de Deputados para solicitar alteração no texto da MP 873



Contracapa

Pela segunda vez consecutiva, a Universidade 
de Brasília (UnB) irá sediar o Encontro Nacional 
de Educação (ENE). A terceira edição do Encontro 
será realizada nos dias 12, 13 e 14 de abril deste 
ano e tem como tema “Por um projeto classista 
e democrático de educação”.
O III ENE acontece em um momento delicado 
para a educação e democracia brasileiras, 
de perseguição a docentes e cerceamento à 
liberdade de expressão. Por conta disso, um 
novo eixo foi incluído nesta edição: “Democracia, 
autonomia no espaço educacional e liberdade de 
cátedra/ensinar”. Além disso, uma plenária da 
Frente Nacional Escola Sem Mordaça foi agendada 
para acontecer durante o Encontro. “Decidimos 
que os eixos deveriam ser atualizados, 
considerando que, quando foram definidos, 
a perseguição aos professores e ao trabalho 

Especial ADUFPel 40 anos
Histórias de Luta: Movimento contra as opressões
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docente não estava tão explícita como agora. 
Por mais que esse tema possa ser discutido de 
forma transversal no ENE, julgamos importante 
dar atenção especial a esse aspecto”, explica a 
1ª tesoureira do ANDES-SN, Raquel Dias.

Etapas preparatórias
O III ENE estava previsto para a metade do ano 
de 2018, no entanto, devido a dificuldades 
organizativas, à necessidade de maior 
mobilização e à realização dos encontros 
preparatórios, foi postergado. Mesmo após 
a decisão de adiamento para 2019, alguns 
estados e municípios decidiram realizar as 
etapas preparatórias ainda em 2018, como foi o 
caso de Pelotas e do Rio Grande do Sul.
Em Pelotas, o Encontro ocorreu nos dias 16 e 17 
de agosto, no Colégio Pelotense. Durante dois 

dias, cerca de 150 participantes debateram 
assuntos relacionados aos ataques à educação 
pública, além das perspectivas da mobilização 
e a articulação dos movimentos estudantis, 
sindicais e sociais frente à tentativa de 
mercantilização da educação. 
Os encaminhamentos foram levados à etapa 
estadual, que ocorreu em Porto Alegre, entre 
24 e 26 de agosto. No entanto, no dia 30 de 
março, foi realizada uma edição de atualização, 
em Porto Alegre, para o encontro nacional. Os 
diretores Fabiane Tejada e José Carlos Volcato 
representaram a ADUFPel-SSind no debate. 
No encontro que acontece em Brasília, estarão 
presentes o diretor Luiz Carlos Rigo e os 
integrantes do Conselho de Representantes, 
Celeste Pereira, Giovanni Frizzo e Henrique 
Mendonça. 

Ao longo da história, em conjunto com de-
mais movimentos sindicais, sociais e po-
pulares de Pelotas, a ADUFPel-SSind con-

tribuiu para o fortalecimento das lutas contra a 
retirada de direitos e as opressões.Um marco 
importante nessas lutas aconteceu no ano de 
2017, quando a Seção Sindical, junto ao ANDES-
-Sindicato Nacional, organizou o 1º Seminário 
integrado do Grupo de Trabalho de Políticas de 
Classe, Questões Étnico-raciais, Gênero e Diver-
sidade Sexual (GTPCEGDS). Na ocasião, promo-
veram-se debates relativos a gênero, raça e di-
versidade sexual, aprofundando o entendimento 
de que é preciso radicalizar a luta contra o racis-
mo estrutural e contra a discriminação relativa a 
gênero e à orientação sexual.
Outro pauta de luta importante, é a participação 
da ADUFPel-SSind na organização do Dia Interna-
cional da Mulher em Pelotas, o 8M. Desde 2015 a 
Seção Sindical, junto a diversos movimentos so-
ciais e coletivos feministas, atua na agenda do 8 
de março, propiciando atividades de mobilização 
e de formação. São cinco anos consecutivos de 
atuação da Seção Sindical na organização das 
atividades no município. 

III ENE acontece em abril


