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MuralEditorial

EXPEDIENTE

O triste contexto de pandemia que estamos 
vivendo no mundo todo, tem trazido junto de 
si as mais terríveis expressões da sociedade 
dividida em classes, baseadas na exploração 
e na opressão. Enquanto o país bate recordes 
de mortes pela Covid-19, acrescidas de 
outras tantas não notificadas, os setores 
mais atrasadas da sociedade: grupos 
empresariais, grupos religiosos e governos 
somente preocupam-se com o lucro e poder.

Para a educação pública, da Educação Básica 
ao Ensino Superior, as medidas destes 
setores continuam sendo de precarização 
do trabalho e da formação dos estudantes, 
acompanhados de processos privatizantes. 
Todas as iniciativas de substituição das aulas 
presenciais por Educação à Distância (EaD) 
estão demonstrando que são “gambiarras”, 
ou seja, docentes e estudantes inseridos 
em processos formativos presenciais com 
dinâmica própria, agora abruptamente tem que  
modificar-se neste processo em atividades 
pedagógicas bastante questionáveis quanto 
à qualidade da formação.

É fato que este momento que atravessamos 
requer também modificações de processos 
anteriormente existentes, porém a 
disseminação de formas prejudiciais à 
qualidade da educação pública através de 
educação “enlatada fast food” das empresas 
educacionais não está nem perto de ser a 
melhor forma de enfrentarmos estes desafios.

A heterogeneidade dos estudantes traz 
consigo desafios diversos, condições 
desiguais para acessar o conhecimento 
e atravessamentos da quarentena que os 
colocam em patamares totalmente distintos 
para quaisquer mecanismos virtuais de 
formação. Coincidentemente, os gestores 
apresentam soluções bastante conhecidas: 
repassar dinheiro público para operadoras de 
telefonia que garantirão acesso à internet em 
diferentes lugares, tal como vêm ocorrendo 
em alguns municípios do país.

Quanto maior for a implementação da 
Educação à Distância nesses moldes, 
maior também será o distanciamento dos 
estudantes em relação à formação de 
qualidade.

Distanciamento social e 
distanciamento educacional: 

contradições para a educação pública
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ADUFPel lança série de vídeos 
“Reflexões em Tempos de Pandemia”

A ADUFPel lançou, em 20 de abril, o primeiro 
episódio da série de vídeos “Reflexões em 
Tempos de Pandemia”, no qual a presidente 

da Seção Sindical, Celeste Pereira, aborda a 
Atenção Primária à Saúde, o SUS e a estratégia 
de combate à pandemia.
A série irá trazer, ao longo dos próximos meses, 
reflexões e debates acerca da conjuntura política, 

econômica, científica, acadêmica e cultural, 
com o objetivo de informar os e as docentes. 
Cada material irá tratar de um tema diferente, 
previamente definido pela diretoria da Seção 
Sindical, e terá a participação de professores 
sindicalizados/as. 
Os vídeos serão editados pela Assessoria da 
ADUFPel, gravados pelos próprios docentes 

Entidades da educação de Pelotas 
se unem em meio à pandemia

Entidades sindicais de Pelotas ligadas à 
educação estão se reunindo periodicamente 
para discutir ações conjuntas durante a 

pandemia de Coronavírus (COVID-19). Participam, 
além da ADUFPel, também ADUCPel, ASUFPel, 
CPERS, SIMP, SINASEFE, SINPRO/RS e SINTAE-
RS.
No início de maio, as entidades divulgaram um 
manifesto, que pode ser lido, na íntegra, no site 
da ADUFPel. O texto critica as tentativas de impor 
o Ensino à Distância (EaD) durante a pandemia e, 
também, o aumento da precarização do trabalho 
dos educadores de todos os níveis, nas áreas 
pública e privada.

O manifesto também reivindica:
-Que se afirme para todos, público e não-
público, indistintamente, que a educação não 
é mercadoria, mas ciência, conhecimento e 
afirmação da dignidade humana.

-Que o trabalho, contra o ultra neoliberalismo 
explícito das políticas governamentais, seja a 
necessidade de uma outra sociedade e de um 
novo modelo econômico.

-Que a educação não seja um arremedo, mas 
sim a base de construção de uma sociedade 
mais justa e menos desigual.

-Que a pandemia nos evidencie que a crise 
é social, econômica, política, humana, e nos 
ensine que outro mundo só se constituirá se 
formos atentos de que precisamos de uma nova 
educação.

-Que a crise seja paga pelo grande capital que 
historicamente acumulou suas riquezas com o 
trabalho da sociedade e sob proteção do Estado.

-Que seja regulamentado (como já previsto 
na Constituição) a criação de imposto sobre 
grandes fortunas, bem como sejam criados 
outros mecanismos que tornem menos injusto 
o atual modelo tributário (novas alíquotas do IR; 
fim da isenção sobre ganhos de capital; aumento 
da taxação de herança a partir de certos 
patamares, etc).

e veiculados nas redes sociais (YouTube, 
Instagram, Twitter e Facebook) e site da ADUFPel.
“Além de informar, pretendemos ampliar o debate 
em torno da pandemia e suas implicações em 
nossa sociedade. Queremos, também, estimular 
nos professores e nas professoras um olhar 
crítico sobre os temas atuais na perspectiva da 
defesa da vida”, destaca Celeste. 
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Para assistir no Isolamento Social: As lutas sociais e a 
crítica ao capitalismo nos filmes de Costa-Gavras

O diretor franco-grego Konstantinos Gavras, 
mais conhecido como Costa-Gavras, 
dedicou sua vida para levar uma forte 

crítica social às telas dos cinemas. Nascido 
em 1933, na Grécia, teve sua vida afetada pela 
política desde muito cedo. 
Seu pai era membro do Partido Comunista Grego 
e lutou na Frente de Libertação Nacional durante 
a Segunda Guerra Mundial, lutando contra a 
ocupação nazista na Grécia. Em seguida, foi 
preso, durante a Guerra Civil Grega, o que impediu 
Costa-Gavras de entrar na universidade em seu 
país.
Por conta disso, se mudou para a França em 
1951, onde vive desde então. Lá, estudou 
literatura na Universidade de Sorbonne por alguns 
anos, mas largou o curso para aprender cinema 
no Instituto de Altos Estudos Cinematográficos 
(IDHEC), em Paris, que formou centenas de 
cineastas reconhecidos, como o brasileiro 
Eduardo Coutinho. 

Z
Seu terceiro filme é também sua obra-prima. Z 
(1969), com direção e roteiro de Costa-Gavras, 
foi aclamado mundialmente e venceu prêmios 
como o Oscar de Melhor Filme Estrangeiro, a 
Palma de Ouro em Cannes e o Globo de Ouro de 
Melhor Filme Estrangeiro. 
Z logo se tornou um ícone cultural da luta contra 
o fascismo, a ponto do Partidos dos Panteras 
Negras exibir o filme em sessões clandestinas 
nos Estados Unidos. A trama é uma espécie de 
paródia franco-argelina sobre o assassinato do 
político socialista grego Grigoris Lambrakis, em 
1963, e do posterior governo da Junta Militar no 
país, que durou de 1967 a 1974.
Um dos principais personagens do filme é o juiz de 
investigação, baseado em Christos Sartzetakis. 
No filme, o juiz vai, aos poucos, descobrindo 
todas as armações que a Polícia e o Exército 
franceses armaram para fingir que a morte do 
político havia sido um acidente. Na história real, 
Christos foi preso pela Junta Militar e, em 1985, 
eleito presidente da Grécia.

Estado de Sítio
Em 1972, Costa-Gavras escreveu e dirigiu o filme 
Estado de Sítio, que foi censurado durante um 

ano nos Estados Unidos, justamente por mostrar 
a participação da Agência dos Estados Unidos 
para o Desenvolvimento Internacional (USAID) 
no golpe militar uruguaio e no treinamento de 
militares latino-americanos para a tortura. 
Na trama, baseada em fatos reais, Philip Michael 
Santore, agente da USAID, é sequestrado 
por guerrilheiros tupamaros que são presos 
e assassinados aos poucos pelo governo 
uruguaio. Os sequestradores se vêem, então, 
em um dilema sobre o que fazer com Santore em 
meio à escalada da repressão no país. Estado 
de Sítio foi filmado no Chile, durante o governo de 
Salvador Allende, e no México. Venceu o prêmio 
BAFTA e foi indicado ao Globo de Ouro de Melhor 
Filme de Língua Estrangeira. 

O Corte
Em 2005, Costa-Gavras adaptou o livro “O 
Machado”, de Donald Westlake, para o cinema. 
De forma irônica, quase escrachada, O Corte 
mostra como os trabalhadores são afetados 
pelas demissões e pelo desemprego, e como, 
muitas vezes, optam por saídas individualistas 
contra seus iguais.
Na história, Bruno Davert, um químico de 39 anos 
está há dois anos desempregado por conta da 

mudança da empresa em que trabalhou a vida toda 
para a Romênia. Depois de tentativas infrutíferas 
de voltar ao mercado de trabalho, percebe que 
só conseguirá ser contratado matando todos os 
seus concorrentes mais qualificados. Em meio 
aos assassinatos, Bruno vai refletindo sobre 
a vida, a sociedade e a falência do sistema 
capitalista na França, enquanto tenta esconder 
seu lado criminoso da família. 

O Capital
Penúltima obra de Costa-Gavras, O Capital 
(2012) mostra as entranhas do sistema 
financeiro francês. No filme, banqueiros disputam 
a presidência do Phoenix, empresa financeira 
que também está envolvida em uma queda de 
braço internacional com acionistas dos Estados 
Unidos.
O protagonista Marc Tourneuil, alçado a CEO do 
banco, é o típico empresário ambicioso, que 
quer ganhar dinheiro a qualquer custo, passando 
por cima de seus concorrentes e demitindo 
milhares de trabalhadores. Ele se reivindica como 
um Robin Hood diferente: gosta de roubar dinheiro 
dos pobres para distribuir aos ricos.  

Imagens: divulgação
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Fiocruz: 120 anos em defesa da ciência pública e da vida

Em novembro de 1904 um motim tomou as 
ruas do Rio de Janeiro, então capital do 
Brasil. O sanitarista Oswaldo Cruz conseguira 

a aprovação de uma lei que tornava a vacinação 
obrigatória no Distrito Federal, exigindo a sua 
comprovação para a realização de matrículas 
em escolas, para efetivação de empregos, para 
viagens, casamentos, etc. O plano era conter o 
avanço da febre amarela, da varíola e da peste 
bubônica. 
Milhares de pessoas, revoltadas, começaram 
a protestar contra a vacinação obrigatória e, 
inclusive, militares tentaram se aproveitar do 
movimento para dar um Golpe de Estado. Em uma 
semana, houve 30 mortos nas manifestações 
e quase mil prisões, além de quase 500 
deportações para o Acre por conta da Revolta da 
Vacina.
106 anos depois, algumas coincidências 
históricas surpreendem. Em meio à pandemia de 
Coronavírus (COVID-19), projetos baseados na 
ciência, como a defesa do isolamento social, são 
atacados por parcelas revoltadas da população. 
E também há movimentações de militares 
estranhas à ordem democrática.
Ao lado da ciência e buscando preservar a maior 
quantidade possível de vidas, está a Fundação 
Instituto Oswaldo Cruz (Fiocruz). Fundado pelo 
sanitarista em 1900, o órgão de pesquisa 
leva seu nome desde 1918. E, assim como em 
1904, quando esteve na vanguarda ao propor 
medidas de saneamento que mudariam o país 
por décadas, a Fiocruz está hoje na linha de 
frente da batalha contra a COVID-19 junto a 
outras instituições públicas de pesquisa, como 
as universidades e os institutos. 

Coronavírus
Desde o início de 2020 a Fiocruz tem liderado 
pesquisas e ações sobre a COVID-19 para 
preparar o Brasil à pandemia. Mesmo com os 
sucessivos cortes de orçamento e ataques 
à ciência, a fundação preparou uma série de 
iniciativas importantes, como o Monitora COVID, 
Sistema de Informação para Monitoramento da 
Pandemia, que junta dados do Coronavírus no 
país.

A Fiocruz também criou o Observatório COVID-19, 
Informação Para Ação. Seu objetivo geral é 
o desenvolvimento de análises integradas, 
tecnologias, propostas e soluções para 
enfrentamento da pandemia por Covid-19 pelo 
SUS e a sociedade brasileira. O observatório 
está estruturado de modo colaborativo e suas 
produções disponíveis online. 
Um curso online sobre o Coronavírus também foi 
lançado pela Fundação Oswaldo Cruz. “Covid-19: 
manejo da infecção causada pelo novo 
coronavírus” prepara melhor os trabalhadores 
da saúde que trabalham diariamente com a 
COVID-19. Essas e muitas outras ações, como 
os testes realizados pela Fiocruz, podem ser 
conferidas no site portal.fiocruz.br. 

Importância da ciência pública
Paulo Garrido, presidente do Sindicato dos 
Trabalhadores da Fiocruz (ASFOC-SN), acredita 
que a pandemia evidenciou, ainda mais, a 
necessidade de sistemas públicos e gratuitos 
de saúde. 

“A pandemia mostrou ao mundo que o mercado 
não vai resolver a crise gerada pela propagação 
da COVID-19. Tornou claro que a política de 
desmonte do Estado, intensificada pelo atual 
Governo Federal, é desastrosa. Sofremos  
ataques de todas as formas, de pessoas que  
negam a Ciência e as pesquisas -  um segmento 
predatório e parasitário que prega o covarde e 
cruel darwinismo social, o salve-se quem puder”, 
critica. 
“Mesmo assim, somos nós, os trabalhadores da 
Saúde, que estamos na linha de frente dessa luta. 
Estamos em todas as regiões do país travando 
uma guerra sem tréguas contra a pandemia. 
Trabalhamos há 120 anos pelo bem-estar da 
população brasileira e não seria diferente agora. 
Temos consciência do nosso papel e não vamos 
abrir mão dos nossos compromissos com a 
saúde pública”, completa Paulo Garrido.
O presidente da ASFOC-SN ressalta que, 
apesar das ameaças, não houve redução nem 
atraso salarial na Fiocruz. O Sindicato tem 
lutado pela manutenção do isolamento social e 
pela destinação imediata de Equipamentos de 
Proteção Individual (EPIs) para os trabalhadores 
da saúde. Em conjunto com outras entidades 
que compõem o Fórum Nacional dos Servidores 
Públicos Federais (Fonasefe), entre elas o 
ANDES-SN, a ASFOC-SN protocolou documento 
nos Ministérios da Saúde e da Economia.
No texto, as entidades afirmam que: “Em todo o 
País, por falta de EPIs, trabalhadores(as) da área 
da Saúde foram infectados pelo coronavírus...
Sem as devidas proteções, estes profissionais, 
além de colocarem em risco a própria vida, podem 
involuntariamente contaminar a população que é 
atendida nas unidades de trabalho destes órgãos 
e ministérios...Desta forma, vimos requerer  
a adoção de medidas urgentes de proteção: 
distribuição de EPIs, álcool em gel, máscaras 
em quantidade suficiente, bem como buscar 
junto às autoridades dos estados e municípios, 
pois já temos mais de 7 mil funcionários da área 
de Saúde que estão diretamente atendendo à 
população com suspeita de estarem infectados“.
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Fórum em Defesa da Soberania Alimentar realiza 
campanha de arrecadação para o combate à fome

O Fórum em Defesa da Soberania Alimentar 
de Pelotas, junto a movimentos sociais 
e organizações da sociedade civil, entre 

elas a Associação Bem da Terra, a qual é parceria 
da ADUFPel, em caráter emergencial, lançou uma 
campanha de arrecadação para o enfrentamento 
à fome diante da pandemia do Coronavírus. 
Serão arrecadadas doações em dinheiro para 
a compra direta de alimentos cultivados por 
agricultores da região, garantindo a manutenção 
do trabalho deles e de suas famílias. Os alimentos 
serão doados à população que encontra-se em 
situação de vulnerabilidade social da cidade. 
Segundo Alessandra Gasparotto integrante 
da campanha, a ação visa pensar a doação 
de alimentos dentro de uma perspectiva da 
afirmação da alimentação adequada como um 
direito da população e, também, a defesa da 
soberania e da segurança alimentar e nutricional. 
“A gente acredita que essa é uma ação 
importante no sentido de fortalecer as políticas 
públicas de assistência social, os programas 
já existentes, mas principalmente chamando 
atenção para a necessidade de que esses 
programas de assistência social têm uma 
vinculação mais efetiva com a agricultura familiar 
e com produtos oriundos de assentamentos da 
reforma agrária. Seja através do programa de 

aquisição de alimentos ou do programa nacional 
de alimentação escolar”. 

Já foi doada mais de uma tonelada de 
alimentos até então
A campanha de combate à fome e em defesa da 
segurança e da soberania alimentar, entregou, 
no Dia da Trabalhadora e do Trabalhador, em 1º 
de maio, uma tonelada e meia de alimentos para 
oito comunidades de Pelotas, em 120 cestas 
básicas, além de 240 máscaras artesanais. 
Foram beneficiadas famílias da Balsa, do Barro 
Duro, da Cohab Tablada, das Doquinhas, do 
Dunas, do Getúlio Vargas, do Navegantes e do 
Pestano. 
A cesta contou com a produção local das 
organizações: Coletivo Tranca Rua, Grupo 
Cidadania e Vida, Movimento dos Trabalhadores 
Rurais Sem Terra (MST), Quilombo do Algodão 
e Unidade de Cuidados Paliativos - CuidATIVA/
UFPel.
A partir da arrecadação feita até então, também 
foram comprados mil litros de leite do Movimento 
dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) e 
distribuídos, no mês de abril, às comunidades. 
No dia 13, a Campanha repassou à Prefeitura de 
Pelotas meia tonelada de alimentos doados pelo 
Movimento de Trabalhadores Rurais Sem Terra.

Em conversa com a prefeita Paula Mascarenhas 
(PSDB), foi proposta a continuidade e ampliação 
da aquisição de alimentos via Programa Nacional 
de Alimentação Escolar (PNAE) e Programa 
de Aquisição de Alimentos (PAA), de acordo 
com as orientações de emergência para o 
abastecimento das famílias.

Como participar?
Para contribuir, basta doar qualquer valor para 
o Banrisul, agência 0320, conta 06.113347.0-
6, CNPJ 03447696/0001-97, em nome de 
Associação dos Docentes da UCPel. 

Usina Feminista produz máscaras de proteção individual e 
ajuda comunidades em situação de vulnerabilidade

Desde o início da pandemia de Covid-19, as 
atividades do projeto cooperativo Usina 
Feminista - que busca a capacitação e 

a formação de mulheres em moda e costura 
- estavam paralisadas. Foi então que equipe 
passou a dedicar-se, desde 8 de abril, à produção 
de máscaras de proteção artesanais como uma 
forma de preservar a saúde das trabalhadoras 
e dos trabalhadores. O espaço utilizado pelo 
projeto foi adaptado e a equipe reduzida. 
Para a produção de um modelo de máscara 
mais confortável e adequado ao rosto, o grupo 
decidiu seguir as recomendações dos modelos 
propostos pelo grupo de pesquisadores da 
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) 
e outros indicados pela comunidade científica 
em geral. O material utilizado é o tecido de 
malha, que possui um mínimo de 65% a 75% de 
algodão, confeccionado em camadas triplas, 
sendo lavável e reutilizável. Além disso, tem uma 
bolsinha onde pode ser colocado um papel filtro 
ou toalha para aumentar a proteção. As máscaras 
são feitas a partir de tecidos rejeitados e vistos 
como sobras por empresas de grande porte e 
produção, minimizando os danos causados ao 
meio ambiente por descarte incorreto desses 
materiais. 
Uma das colaboradoras do projeto, Marta 
Rodrigues, explica que as máscaras são parte 
da prevenção e não substituem nenhum outro 
tipo de meio de prevenção não farmacêutico. 
“Junto com o isolamento social, o afastamento 
das pessoas, também a higienização correta das 
mãos e a higiene do trato respiratório dentro do 

possível, o uso da máscara é uma barreira física 
para contenção do vírus. Ela não é 100% eficaz, 
mas é mais um modo de auxiliar no combate à 
contaminação, ao contágio e a propagação do 
vírus”. 

A cada kit vendido, um é doado às 
comunidades vulneráveis
A Usina produz de 100 a 200 máscaras por dia, 
que são vendidas em kits com duas máscaras 
do mesmo tamanho por R$ 15, que podem ser 
P, M ou G (adulto), 2, 6 ou 10 (infantil). A cada 
kit comprado, outras duas máscaras e um sabão 
são doados automaticamente às comunidades 
em situação de vulnerabilidade socioeconômica 
em Pelotas. 
Os kits são entregues a líderes comunitários, 
ONG's e projetos locais que atuam dentro das 
comunidades, por entender que são eles os mais 
capacitados para reconhecer as necessidades 
e montar estratégias adequadas de distribuição 
das máscaras, respeitando o protagonismo 
popular.
Até então, foram destinados à Comunidade 
Beneficente Tradicional de Terreiro Caboclo 
Rompe Mato Ilê Axé Xangô e Oxalá (CBTT), no 
bairra Jardim Europa, onde a responsável é a 
Yalorixá Gisa de Oxalá que presta assistência 
também ao bairro Bom Jesus. Junto a outros 
professores voluntários, a Yalorixá Gisa dá 
aulas de apoio em seu terreiro para crianças e 
adolescentes com dificuldades de aprendizado, 
bem como faz distribuição de alimentos para 
famílias em situação de vulnerabilidade. 

Como adquirir?
As encomendas devem ser feitas, 
preferencialmente, por meio das redes sociais 
do projeto. Bata procurar por “Usina Feminista” 
no Instagram ou no Facebook e enviar uma 
mensagem. A equipe solicita que o pagamento 
seja por transferência bancária para que haja 
menor contato possível na entrega. São aceitos 
Banco do Brasil, Caixa, Banrisul, Nubank e Picpay.  
As entregas são feitas por uma equipe preparada 
para evitar o contato e é cobrada uma taxa 
de entrega de R$ 2 na região mais central do 
município de Pelotas e R$ 8 no Laranjal e bairros 
distantes. Na compra acima de cinco kits, não há 
taxa de entrega na região central. 

A Usina
A Usina Feminista é um  projeto  cooperativo  de  
capacitação e formação de mulheres pelotenses 
em  moda  e  costura,  com  o  objetivo  de  auxiliar  
nos seus sustentos sem exposição a situações 
de  violência  ou  degradantes, sem  exploração 
e  sem precarização   do   trabalho.  O projeto 
atua com produção solidária,  sendo  mais  
voltada  para  o  setor  do  vestuário. A equipe é 
formada por docentes, técnica-administrativas e 
estudantes da UFPel.

Imagens: Fórum e Usina Feminista
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Projeto Hortas Urbanas leva conscientização sobre 
sustentabilidade a comunidades de Pelotas 

Com objetivo de apoiar a organização 
de hortas no meio urbano a partir 
do plantio agroecológico e contribuir 

com a sustentabilidade ambiental é que foi 
desenvolvido o projeto de extensão da UFPel 
Hortas Urbanas. Desde 2017 o projeto vem 
comprovando que na relação sociedade-
natureza é inevitável a presença do alimento 
orgânico.
De acordo com a docente do curso de 
Geografia da UFPel, sindicalizada da ADUFPel 
e coordenadora do projeto, Giovana Mendes 
de Oliveira, a ideia do Hortas Urbanas surgiu a 
partir da discussão no laboratório de estudos 
urbanos e ambientais do que poderia ser feito 

para transformar a questão da sustentabilidade 
dentro das cidades. Desde então, o projeto 
ampliou-se e as hortas tornaram-se realidade. 
O projeto busca estimular o cuidado com a saúde 
e com a alimentação e a sociabilidade, tornando 
o município inclusivo e sustentável utilizando 
tecnologias sociais de baixo custo e que 
promovam bem-estar de todos os envolvidos. 
Segundo Giovana, a horta pode mudar a ideia de 
sustentabilidade porque melhora todo o sistema 
dentro da cidade, contribuindo, por exemplo, para 
a diminuição de enchentes, para a valorização 
de uma alimentação mais saudável e para a 
promoção da saúde e do bem viver.
“Alimentação saudável é uma questão chave. Eu 
acho que, para nós, natureza e sociedade são 
interligadas. Uma dessas formas de interligação 
é a partir da alimentação saudável. É oferecer 
aquilo que a natureza nos proporciona, e, nessa 
interação, ganhamos nós e a natureza,  ganha 
a sociedade como um todo”, salienta. Giovana 
também ressalta que a produção de orgânicos 
também é fundamental para refletirmos sobre o 
consumismo, já que o plantio desses alimentos 
resulta na economia de recursos. 

Como funciona?
A implementação das hortas é rápida, de acordo 
com a docente. Primeiramente, é escolhida uma 
comunidade que tenha vontade de recebê-
las. Nesse processo, são valorizadas as de 
baixa renda que mais necessitam do projeto. 
A comunidade que tem interesse pode fazer 

contato ou a própria equipe do projeto. Para 
as hortas, é  importante uma área bastante 
iluminada pelo sol e que seja cercada. O próximo 
passo é discutir o projeto com a comunidade e 
formar um grupo para trabalhar nessas hortas.
A equipe responsável pela seleção e que faz 
o projeto acontecer é formada por um grupo 
multidisciplinar de docentes de diversas áreas. 
Assim como Giovana, do curso de Geografia, 
participam professores e estudantes da 
Agronomia, Nutrição, Gastronomia, Enfermagem, 
Geografia e Engenharia Civil, bem como um 
professor de Sociologia da Universidade de 
Caxias do Sul. 
“É um projeto em que a gente valoriza a 
participação popular, que a gente valoriza as 
tecnologias sociais. A metodologia que a gente 
usa é a pesquisa-ação. Então, há sempre um 
diálogo. (...) A gente tem uma ideia pronta de 
como começar, mas o resultado da horta e 
como que vai proceder depende da comunidade, 
do que eles querem desse projeto e para quem 
eles querem dar os produtos da horta e fazer 
com os produtos. É uma coisa muito interativa. É 
uma verdadeira comunhão”, explica Oliveira.
Hoje, as hortas estão presentes na Unidade 
Básica de Saúde (UBS) da Py Crespo e na 
Associação de Moradores da Cohab Tablada. 
Além disso, está sendo iniciado um projeto no 
Sítio Floresta e no condomínio Roraima, e há 
uma perspectiva de implementar na UBS da Dom 
Pedro II.

Cultivo de orgânicos em Pelotas e região 
Um dos pontos positivos do projeto, conforme 
Giovana, é que ele tem conquistado até mesmo 
setores mais conservadores da sociedade. Ela 
cita que, recentemente, até mesmo o Shopping 
Pelotas demonstrou interesse em produzir hortas 
sem veneno em seu terreno. Apesar de avanços, 
ela ainda vê essa luta como uma luta muito 
árdua. Os desafios são muitos ainda e alguns 
deles são, segundo Giovana, fazer a população 
entender que o orgânico é fundamental para a 
saúde e que pode ser produzido em qualquer 
espaço. “As hortas urbanas são possíveis e são 
uma realidade. Elas transformam  as pessoas”.
Seu desejo é que a produção orgânica de 

alimentos seja ampliada, mas sem o objetivo 
de concorrer com os demais produtores. “O 
que a gente produz ainda está muito no nível da 
subsistência, ainda que a Tablada, por exemplo, 
quando precisa de algum recurso, vende seus 
produtos. As nossas hortas estão muito mais 
para pensar numa cidade sustentável, para 
valorizar a questão da sustentabilidade no rural 
e no urbano, do que para concorrer”, afirma.

Aprendizado e troca de conhecimento
Segundo a docente, as mudanças que o projeto 
proporcionou às comunidades são visíveis. 
O estímulo à uma alimentação saudável e 
livre de agrotóxicos foi uma delas e que, a 
partir do Hortas Urbanas, muitos começaram 
a conscientizarem-se. Giovana conta que a 
presidente da Associação da Cohab Tablada, 
por exemplo, no início, não tinha ideia de como 
plantar e hoje ela ensina outras pessoas, dando 
até mesmo palestras. 
Ela comenta que o projeto também possibilitou 
muito aprendizado e construção coletiva: “As 
pessoas aprendem muito a pesquisa, que o 
saber delas é importante, mas, também, que 
elas podem aprender com o saber do outro. 
Essa troca também é muito importante. Acho 
que todo mundo ganha. Ganha a sociedade 
porque se constrói - apesar de ser uma migalha 
- uma migalha positiva, já que tem tanta migalha 
negativa hoje no mundo”. 

Projeto durante a pandemia
Neste momento, o projeto está suspenso. Para 
respeitar o distanciamento social, apenas uma 
pessoa de cada vez fica responsável por cuidar 
das hortas que estão ativas. Nesse período, os 
integrantes decidiram estimular o aprendizado 
em casa, com vídeos informativos sobre como 
ter sua própria horta e quais técnicas aplicar, 
como um estímulo à alimentação saudável. 
“A chegada desse coronavírus vai fazer a gente 
pensar muito a respeito disso, de qual é a minha 
relação e o que é o vírus que pode derrubar toda 
uma economia. Eu acho que as hortas podem 
nos ajudar muito nesse processo. Nas hortas, 
a gente reflete uma coisa profunda que é a 
relação sociedade natureza, o que é a questão 
da sustentabilidade.  Quando a gente planta e vê 
aquela coisinha nascer, revoluciona a gente”. Imagens: Hortas Urbanas

Imagens: Fórum e Usina Feminista



Contracapa

O ANDES-SN reafirmou sua posição em 
defesa do isolamento social e da vida 
durante a pandemia de Coronavírus 

(COVID-19). A decisão foi tomada em reunião 
conjunta dos Setores das Instituições Federais 
(IFES), Estaduais e Municipais (IEES/IMES), 
realizada de forma virtual no dia 17 de abril. 
Participaram mais de 60 seções sindicais, de 
todo o país.
Os debates da reunião giraram em torno da 
pandemia de COVID-19. Além da defesa da 
vida, o Sindicato Nacional tem se esforçado 
para realizar ações públicas que reafirmam a 
importância, também, da saúde, da educação, 
da ciência e da tecnologia públicas - como forma 
de combate ao Coronavírus. 
Foi deliberado, entre outras coisas, que as 

Reunião dos Setores reafirma posição do ANDES-SN 
em defesa do isolamento social e da vida
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seções sindicais devem envidar esforços  para 
divulgar iniciativas do ANDES-SN, como o carro 
de som em bairros de periferia. Também, que 
realizem levantamentos sobre a situação dos 
trabalhadores terceirizados e substitutos nas 
instituições de ensino, a fim de defender seus 
direitos e seus salários. 
O ANDES-SN também se posicionou pelo 
aumento do Auxílio Emergencial de 600 reais e 
pela manutenção da perspectiva da Greve Geral. 
Outro debate realizado foi sobre a tentativa dos 
governos de forçar a manutenção das atividades 
de instituições via Ensino à Distância (EAD), o 
que foi considerado, pelos docentes, como um 
problema já que, ao mesmo tempo, desconsidera 
a realidade dos estudantes e a importância do 
ensino presencial. 

Celeste Pereira, presidente da ADUFPel, 
participou da reunião virtual. “As seções sindicais 
apresentaram um relato da situação da pandemia 
ao redor do país. Em alguns lugares, como em São 
Paulo, Ceará, Amazonas, a situação é dramática. 
Avaliamos que é fundamental que o ANDES-
SN mantenha sua posição firme em defesa do 
isolamento social como medida protetiva para 
a população brasileira”, comenta a docente da 
UFPel. 
“Reafirmamos a importância da ciência, 
da educação, da tecnologia públicas. É nas 
instituições públicas, tão precarizadas e 
desfinanciadas, que se está conseguindo fazer 
pesquisas rápidas e fundamentais sobre a 
COVID-19”, completa Celeste.

Manifesto do Comitê Popular de Enfrentamento ao    
Coronavírus entregue à prefeitura de Pelotas

O Comitê Popular de Enfrentamento ao 
Coronavírus - COMPOVO – formado em 20 
de abril de 2020, composto por entidades 

populares, movimentos sociais, sindicatos, 
igrejas, povo de terreiro, Universidades, 
sindicatos de trabalhadores/as da educação, 
representações estudantis, frente à iminência da 
reabertura do comércio, na próxima quinta-feira, 
dia 23 de abril, e do relaxamento do isolamento 
social, vem, de público, manifestar-se nos 
seguintes termos:
A pandemia do novo Coronavírus colocou a 
população mundial em situação de alerta na 
medida em que se espalhou pelo mundo. Tornou-
se fundamental o isolamento social como 
medida protetiva e de preservação da vida! 
Todas as organizações mundiais ligadas à saúde 
capitaneadas pela OMS, Chefes de Estado e 
pesquisadores de todas as partes do mundo 
fazem a mesma recomendação: ficar em casa 
para conter o avanço da Covid-19. 
O Presidente da República, Jair Bolsonaro, ignora 
o fato de que o Brasil ocupa o 14º lugar no ranking 
de infectados e de que a taxa de letalidade subiu 
para 4,9% nos últimos dias. Continua a criticar 
o isolamento social como medida de contenção, 

e ganha adeptos entre empresários, agora 
também em Pelotas, ignorando o caos vivido na 
Itália, Estados Unidos e Espanha, entre outros, 
e a própria realidade do país, como no caso de 
Amazonas, Ceará, São Paulo e Rio de Janeiro.
A ciência aponta, através das mais renomadas 
organizações científicas, que o isolamento 
social é, talvez, a medida de maior impacto para 
conter a curva pandêmica. Além disso, aponta 
para a necessidade de organização das redes de 
saúde para reduzir a velocidade da transmissão 
do vírus e para garantir o atendimento adequado 
para as pessoas contaminadas, o que todos 
sabemos, não é a realidade do nosso município.
O isolamento vertical, em que apenas os 
grupos de risco ficam em quarentena, não 
garante a proteção necessária. O professor 
Inácio Crochemore da Silva, mestre e doutor 
em Epidemiologia pela UFPEL, manifestou-se 
publicamente afirmando que não há evidências 
sobre a efetividade desse formato e destaca: “Em 
países como o nosso, onde as condições de vida 
são precárias para grande parte da população, o 
isolamento vertical não é nem mesmo possível. 
Os idosos, por exemplos, coabitam, dividem 
cômodos, muitas vezes com outras pessoas 

que estariam vivendo normalmente nas ruas e 
em condições normais de transmissibilidade 
da doença. Nesse momento, me parece uma 
proposta de quem ou não conhece o povo e as 
condições de vida dele ou de quem não coloca a 
vida em primeiro lugar”. 
Pelotas possui hoje 67 leitos de UTI (dados do 
Cadastro Nacional de Estabelecimentos de 
Saúde- CNES). Destes, 65 estão ocupados por 
pacientes com outras patologias.
Segundo pesquisa realizada pela Universidade 
Federal de Pelotas, recentemente divulgada em 
rede nacional de televisão, Pelotas necessitaria, 
a manter-se o distanciamento social, de 155 
leitos de UTI. Relaxado o distanciamento, seriam 
necessários 255 leitos de UTI (primeiro modelo 
de pesquisa apresentado pela UFPel).
Por essas razões, entre outras, este Comitê é 
radicalmente contrário à reabertura do comércio 
local neste momento. O poder público não pode 
ceder às pressões de parte do setor empresarial, 
que apoia o lucro em detrimento da vida e que 
não demonstra qualquer solidariedade para com 
os trabalhadores que lhes prestam serviços.
Leia o manifesto completo e os signatários 
em www.adufpel.org.br


