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A portaria n° 433, exarada recen-
temente pela Secretaria de Educação 
Superior do Ministério da Educação, 
instituiu o Comitê de Orientação Es-
tratégica (COE) para a Elaboração de 
Iniciativas de Promoção à Expansão 
da Educação Superior por meio digi-
tal em Universidades Federais (EaD), 
no âmbito da Secretaria de Educação 
Superior, um novo formato para a am-
pliação das vagas no ensino superior à 
distância, o Reuni Digital.

Além da precarização do ensino 
superior já imposta pelo EaD, ataca 
frontalmente o trinômio ensino, pes-
quisa e extensão e traz, em seu bojo, 
uma Organização Social (OS) para 
compor o COE, disseminando a in-
trodução das OS como criadores de 
estratégias de EaD, aprofundando ain-
da mais a precarização e escancarando 
as portas para a privatização do ensi-
no superior, uma afronta à autonomia 
universitária.

Em uma breve análise do docu-
mento do Reuni Digital, há um plano 

de monitoramento da expansão do 
EaD nas universidades federais, de 
autoria do Centro de Gestão e Estu-
dos Estratégicos, a tal OS a serviço do 
MEC, que comporá o COE, cuja ótica 
produtivista, privatista e avaliativa per-
meia fortemente o Reuni Digital, esta-
belecendo marcos regulatórios, admi-
nistrativos, conceituais e de qualidade 
que conduzam à expansão da educação 
superior, tendo como a primeira meta 
a orientação para a institucionaliza-
ção da educação a distância nas Ins-
tituições Federais de Ensino Superior 
(IFES), sem qualquer tipo de discussão 
prévia com a comunidade universitá-
ria. Além disso, ainda tem a pretensão 
de estabelecer as bases orientadoras 
para a modalidade de ensino virtual e 
presencial de mobilidade, independen-
temente das ofertas e necessidades das 
IFES.

Se já não fosse suficiente esse ata-
que à autonomia universitária, o docu-
mento ainda propõe estabelecer orien-
tações e critérios para contratação e 

Reuni Digital: mais um ataque à 
Educação Brasileira

qualificação dos tutores ou profissio-
nais docentes que assumam função si-
milar relacionados às áreas do conheci-
mento e temas de formação do EaD, se 
interpondo diretamente nas decisões e 
anseios das instituições de ensino so-
bre o perfil de seus docentes. 

Para o ANDES-SN, o Reuni Di-
gital é mais um projeto de ataque à 
educação brasileira, sobretudo à uni-
versidade brasileira, e o governo faz 
utilitarismo do pós-pandemia, uma 
vez que, as universidades tiveram que 
implementar o ensino emergencial re-
moto e, com isso, justifica a expansão 
do EaD na educação superior pública. 
Vale salientar que o governo já imple-
mentou o programa em dez universi-
dades federais.

Em suma, nunca foi tão neces-
sário aumentarmos nossa mobilização 
contra esses ataques desferidos de for-
ma contínua e sistemática pelo gover-
no com o objetivo de precarizar a edu-
cação superior brasileira.

Site: adufpel.org.br
Redes sociais: @adufpel
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O sucateamento das universidades 
públicas por conta dos cortes orçamen-
tários e a nomeação de interventores nas 
reitorias fez estudantes e trabalhadores/
as irem às ruas no 11 de agosto em todo 
país. Em Pelotas, as atividades começa-
ram à tarde e se estenderam até o final 
da noite com passeata e apresentações 
culturais promovidas pelos movimentos 
estudantil e sociais e pelos sindicatos. 

A mobilização iniciou com con-
centração no Mercado 
Público Central, onde 
discentes e dirigentes sin-
dicais fizeram falas para 
alertar a comunidade so-
bre os efeitos da conten-
ção, que também afeta a 
comunidade, a qual rece-
beu panfletos informati-
vos na passeata em dire-
ção a sede do Diretório 
Central dos Estudantes 
(DCE) para dar continuidade ao evento. 

Não é de hoje que as instituições de 
ensino superior vêm sendo fortemente 
atacadas pelo governo Bolsonaro e isso 
vem causando cada vez mais transtornos 
a servidores/as e alunos/as da Univer-
sidade Federal de Pelotas (UFPel). Para 
denunciar a precarização, que reflete 
nas atividades acadêmicas e também na 

manutenção dos serviços prestados, do 
trabalho de terceirizados/as e na possi-
bilidade de permanência dos e das es-
tudantes na Universidade, as entidades 
representativas organizaram diversas ati-
vidades e fizeram manifestações em re-
púdio às consequências da crise. 

“Esse governo não quer que a edu-
cação avance, nós, docentes da Univer-
sidade Federal de Pelotas, somos contra 
esse tipo de governo, somos contra a 

quem é contra a educa-
ção. Nós defendemos que 
a universidade seja públi-
ca, seja gratuita, seja laica 
e seja para todos e todas, 
não podemos admitir que 
apenas alguns possam es-
tar na universidade. To-
dos nós defendemos que 
a universidade é patrimô-
nio do nosso país. Assim, 
como o instituto federal, 

nós também estamos muito preocupados 
com o que está acontecendo. Não pode-
mos admitir que vocês fiquem sem as-
sistência estudantil, sem transporte, sem 
alimentação, isso é direito, os estudantes 
devem permanecer na universidade. Nós 
apoiamos a luta dos estudantes, porque 
essa luta é nossa também. Nós acredita-
mos na educação para mudar um país. 

Mobilização no dia do e da estudante 
leva manifestantes às ruas de Pelotas

Não compactuamos com o avanço do 
capital da forma como vem sendo feito”, 
enfatizou Regiana Wille, presidenta da 
ADUFPel, em sua fala na frente do DCE.

Uma estrutura montada na frente 
da sede do diretório recebeu os mani-
festantes, no início da noite, onde falas 
previamente agendadas e artistas locais 
como o ator Cid Branco, o rapper Mano 
Rick, a banda Black Soul e a DJ Helô se 
apresentaram em apoio ao movimento.

Ainda durante sua fala, Regiana 
reiterou: “Investir na educação é contri-
buir com o país, mas quem quer o avanço 
do capital e do neoliberalismo é contra 
isso. Por esse motivo, a gente vai lutar e 
eu me alio a vocês. Não vou parabenizar 
pelo dia do estudante, vou parabenizar, 
mas porque vocês estão aqui para lutar, 
para defender o que é nosso. Educação 
não é mercadoria, ela é direito de todas e 
de todos”. E finalizou, deixando explícito 
que as mobilizações continuarão aconte-
cendo: “Avante na luta e fora Bolsonaro”.  

Crédito: Assessoria ADUFPel

“Esse governo não quer 
que a educação avance, 

nós, docentes da Univer-
sidade Federal de Pelotas, 
somos contra esse tipo de 
governo, somos contra a 
quem é contra a educa-

ção” - Regiana Wille

Atividades previstas para o mês 
de setembro:

07/09 Grito dos Excluidos
10/09 Dia nacional de mobilização
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queira focar nela. A gente quer apontar 
para a esperança”, explica. 

 
Transformação social

Axêro visa, também, contribuir 
para transformações sociais e auxiliar 
na luta antirracista em Pelotas. Para isso, 
a equipe tem promovido a sua exibição 
em escolas, de forma a ampliar o deba-
te sobre desigualdade racial. “A ideia é 
descortinar esse assunto, é um meio de. 
Nós queremos que a nossa contribuição 

negra esteja na escola, somando, porque, 
normalmente, a gente vê pessoas brancas 
contando essa história”, ressalta Gessi. 

Além disso, Maria salienta que 
a arte, nesse espaço, também colabora 
para mudanças na sociedade. “A arte, de 
alguma forma, sintetiza elementos. Eu 
entendo que a nossa contribuição vem 
nesse sentido. Como é uma linguagem 
artística, ela pega de outro jeito as pes-
soas e consegue sintetizar horas de um 
texto”. 

Como tudo começou 
O curta é um projeto colaborativo, 

produzido pelo Tatá - Núcleo de Dança-
-Teatro e coletivo Fio da Navalha, com 

financiamento do Programa Municipal 
de Incentivo à Cultura (Procultura) de 
Pelotas. É uma adaptação da obra de 
dança-teatro homônima, com direção 
de fotografia de Luis Fabiano Gonçal-
ves e trilha sonora de Álvaro Rosacosta 
e grupo Tatá. No elenco, também estão 
Jão Cruz, Antônia Morales, Judith Dias 
de Almeida e Nattih Meirelles.

O projeto Tatá surgiu em 2009, ten-
do como foco a criação de obras cênicas 
para apresentação em escolas e espaços 

da comunidade de Pelotas 
e região. Desde os primei-
ros trabalhos desenvolvi-
dos, segundo Maria, busca 
trazer à tona a perspectiva 
do negro e da negra. 

Foi nele que Gessi 
se encontrou, conforme 
confidencia. Logo que in-
gressou na UFPel, passou 
a participar do projeto de 
extensão. “Desde que eu 
comecei no curso de Dan-
ça, eu falava para a Maria 
que eu gostaria de ter um 
trabalho relacionado à ne-
gritude e à cultura negra, 
mas que visse pelo lado 
negro, não pela história 
contada de outra forma. 

Contar a história a partir do que eu vivo. 
Desse lugar é que surge este trabalho”. 

O filme, inicialmente, não foi pen-
sado como um produto audiovisual, mas 
para ser um espetáculo. Porém, a pan-
demia obrigou a equipe a alterar o for-
mato. Conforme conta Maria, isso não 
significa que não possa ser retomada a 
ideia original. “Acreditamos que, ainda, a 
apresentação presencial possa acontecer. 
Agora, entramos em outros editais para 
ver se conseguimos a verba para poder 
retomar ele.”

ADUFPel - Seção Sindical do ANDES-SN
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Pelotas é uma cidade negra. Cada 
pedaço de sua história está marcado pela 
herança cultural e simbólica, mas, prin-
cipalmente, pela dor e pelo sofrimento 
de pessoas que foram escravizadas e su-
jeitas à exploração da mão-de-obra nas 
Charqueadas. São 264 anos forjados pelo 
racismo, entranhado em suas estruturas 
e que se manifesta ainda hoje. 

Esses mais de dois séculos são re-
visitados pelo curta-metragem Axêro, 
dirigido pela professora de Licenciatura 
em Dança da UFPel, Ma-
ria Falkembach, e escrito 
e protagonizado por Gessi 
Könzgen, cujas trajetórias 
cruzaram-se assim que o 
curso foi inaugurado na 
Universidade, uma en-
quanto docente e a outra 
estudante, e a parceria per-
manece até hoje. 

Pelo olhar de dois 
corpos negros em movi-
mento, dos atores Gessi e 
Jão, a obra trata de invisibi-
lidade, força, fé, dor e supe-
ração do preconceito racial 
cotidiano. Ambos louvam 
antepassados, habitam e 
reescrevem os espaços da 
cidade para denunciar as 
formas em que a estrutura racista se ma-
nifesta. 

Segundo Maria, o curta joga com 
três dimensões: o cotidiano, a história e 
o sagrado. Além disso, possui caracte-
rísticas de documentário, englobando 
linguagens da dança, do teatro e da po-
esia. “As pessoas não se dão conta que 
existe uma vinculação entre o racismo 
que se sofre hoje e a sua história escra-
vagista das Charqueadas. A produção 
traz, então, essa conexão de que esse 
racismo está aí, de que é estrutural e ele 
existe desde aquela construção que não 
está muito longe de nós, dessa forma de 
considerar as pessoas seres moventes. A 
gente quer mostrar essa dor, embora não 

Curta trata de invisibilidade pelo olhar de dois 
corpos negros em movimento 

Crédito: Luis Fabiano Gonçalves

Para conhecer mais o projeto, acesse: 
  Facebook.com/tatadancateatro/ ou 

  Instagram (@axero.pelotas)
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No último dia 20 de agosto, o Co-
mitê de Desenvolvimento do Dunas 
(CDD) comemorou seus 25 anos com 
diversas atividades culturais. Organiza-
da de forma espontânea e com o apoio 
de colaboradores/as e da comunidade, 
a festividade contou com apresentações 
musicais e de dança, mais uma vez levan-
do moradores/as para as ruas do bairro. 
Dentre as atrações, estavam o grupo 
Odara, Tropa da Dança e o Blólôko que 
finalizou a festa com carnaval. 

O Dunas, bairro periférico da ci-
dade de Pelotas, onde está situado o 
CDD, se formou no ano de 1988 por ini-
ciativa do governo municipal da época, 
junto da assistência social de habitação. 
Inicialmente com três ruas e priorizando 
abrigar mulheres, principalmente mães 
e, posteriormente, com a ordenação de 
nove ruas, o loteamento começa a se for-
mar. Logo depois, já com a ausência do 
poder público, famílias passam a ocupar 
o espaço, que hoje conta com 29 ruas. 
Sem uma estrutura básica na época, 
como rede de esgoto e iluminação, os/

as residentes se organizaram formando a 
associação de moradores/as, que foi fun-
damental para a elaboração do Comitê 
logo na sequência. 

Nesse contexto, a associação acaba 
assumindo as questões mais voltadas ao 
direito à moradia, já o Comitê as deman-
das da economia criativa, na geração de 
trabalho, renda e cultura. “Uma parceria 
do governo alemão, através da GTZ (ago-
ra GIZ, Cooperação Técnica Alemã), 
com o governo brasileiro, estava trazen-
do a experiência do pós-guerra Alemão, 
onde a sociedade civil, a partir de Orga-
nizações Não Governamentais, começou 
a reconstruir a Alemanha depois que 
perdeu a guerra”, afirma Betinho, coor-
denador da Unidade de Formação e Ca-
pacitação Humana e Profissional (ONG 
AMIZ). 

Com a proposta de buscar bairros 
periféricos, pouco estruturados, o PRO-
RENDA (Projeto de Cooperação Técni-
ca entre o Governo da Alemanha e do 
Brasil) tinha a intenção de impulsionar 
o desenvolvimento local, a educação e 

a cultura, formando comitês de desen-
volvimento, então o CDD é formaliza-
do. “Além da comunidade reivindicar 
as questões de habilitação, também co-
meçou a participar das relações de po-
der com o setor público, alavancou, por 
exemplo, a constituição da ONG AMIZ, 
cuja sede é no loteamento Dunas”, reitera 
o coordenador da ONG. 

A partir disso, o Comitê, através 
de suas reivindicações, começa a rece-
ber mais visibilidade e, ao longo de seus 
25 anos de trajetória, conquista alguns 
direitos fundamentais para seus mora-
dores/as, como a instalação de escolas, 
Unidade Básica de Saúde e a praça CEU. 

“Obviamente, o bairro ainda pos-
sui muitas necessidades de ambiência 
urbana, mas os acessos principais e os 
equipamentos públicos, tudo isso, ao 
longo desse tempo, foi conquistado pela 
mobilização”, finaliza Betinho. 

Para saber mais sobre o CDD, acesse:
www.facebook.com/DunasCDD

GERAL

Crédito: Ponto de Cultura Outro Sul
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Assim como se aproveitou da si-
tuação de anormalidade instituída pela 
pandemia para retirar direitos dos traba-
lhadores/as e promover retrocessos em 
diversas áreas, o governo Bolsonaro não 
agiu diferente tratando-se da educação 
pública superior. Ao executar um projeto 
de enfraquecimento das universidades e 
institutos federais com excessivos cortes 
orçamentários, busca, também, acelerar 
a mercantilização e a precarização dessas 
instituições com o Reuni Digital. 

O terreno para ele já havia come-
çado a ser preparado há bastante tempo. 
Em dezembro de 2019, o Ministério da 
Educação (MEC) publicou a Portaria 
2.117/2019, que autorizou as Instituições 
de Ensino Superior (IES) a ampliar para 
até 40% a carga horária de Educação a 
Distância (EaD) em cursos presenciais de 
graduação. Já os trabalhos de elaboração 
do Plano de Expansão da EaD nas Uni-
versidades Federais, chamado de Reuni 
Digital, iniciaram em 2020, por meio 
da Secretaria de Educação Superior, em 
parceria com o Centro de Gestão e Es-
tudos Estratégicos, mas foi em 2021 que 
a proposta preliminar foi divulgada, tra-
zendo como título “Reuni Digital - Plano 
de Expansão da EAD nas IES públicas 

federais”. Em 2022, no dia 20 de junho, 
uma nova versão foi apresentada. 

A justificativa utilizada para a de-
fesa do projeto é o cumprimento da 
meta 12 do Plano Nacional de Educação 
(PNE), que estabeleceu em 33% o per-
centual de matrículas para a população 
de 18 a 24 anos (taxa líquida) e em 50% 
para a população em geral (taxa bruta) 
até o ano de 2024. O Reuni Digital pre-
vê que seja assegurada a expansão para, 
pelo menos, 40% das novas matrículas, 
no segmento público. 

Contudo, conforme alerta Mauro 
Titton, professor do Centro de Ciências 
da Educação da Universidade Federal de 
Santa Catarina e coordenador do Gru-
po de Investigação em Política Educa-
cional Marx/UFSC, a maneira como foi 
apresentado não demonstra, de maneira 
elucidativa, quais são todas as suas in-
tenções. Por isso, é necessário analisá-lo 
além da sua proposta formalizada, levan-
do em conta o conjunto das medidas que 
têm sido tomadas para a educação supe-
rior no Brasil e em especial para as insti-
tuições públicas. 

“O Reuni Digital está no contex-
to do Future-se, da implementação do 
ensino híbrido, da curricularização da 

extensão, de uma série de medidas que 
estão mais evidenciadas nos cortes do 
orçamento das instituições públicas e o 
direcionamento desse orçamento para as 
instituições privadas, que visam destruir 
o contexto que a universidade pública 
brasileira se firma e refuncionalizá-la”, 
discorre. 

Ensino, pesquisa e extensão 
A intenção do programa vai além 

da ampliação da oferta de cursos EaD, 
segundo Titton. Uma das principais afli-
ções em relação a ele é referente ao ataque 
direto ao tripé indissociável da universi-
dade, buscando romper com o conceito 
que se estabeleceu na Constituição Fede-
ral de 1988. Isso aconteceria por realizar 
mudanças na carreira docente, como a 
contratação de tutores de professores e 
de funções similares, que promoveria um 
rompimento com as condições que são 
necessárias para garantir essa integração. 

Em relação à extensão, ele afirma 
que o programa busca a sua reconversão, 
com a oferta de materiais plataformiza-
dos, customizados, para diferentes áreas, 
que seriam abertos e acessíveis ao públi-
co geral. Na área da pesquisa, o projeto 
altera a noção do que é o desenvolvimen-

Reuni Digital amplia a precarização do ensino 
público superior



to da pesquisa básica, teórica e que exi-
ge estrutura, investimento e qualificação 
para uma nova dimensão de aquisição de 
informações. 

“O que nós já demonstramos, pelo 
estudo das próprias instituições públicas, 
é que inviabiliza a contribuição do traba-
lho, do ensino, da pesquisa e da extensão, 
para o desenvolvimento de um projeto 
autônomo de país, o que nós esperamos 
de contribuição efetiva da universidade 
para o desenvolvimento de uma sociabi-
lidade que não esteja calcada nessa bar-
bárie que tem sido a vida neste último 
período. Intensificada, mas que não tem 
a sua origem nesse último período, que 
tem uma continuidade histórica”.

Educação pública a serviço do mercado
Mauro adverte, também, que o 

Reuni Digital busca criar condições para 
o apagamento das fronteiras entre as ins-
tituições públicas e as privadas, deman-
dada pelos grandes grupos econômicos 
que atuam com a venda de certificação 
na educação superior, que já abarcam 
praticamente 50% de todas as matrículas 
nos cursos e buscam inserir, a partir da 
discussão do uso das tecnologias, uma 
nova concepção de formação, a qual ele 
denomina como “eadização” da educa-
ção superior.

Isso, para Titton, indica qual é o 
objetivo central: “adequar as universida-
des brasileiras a uma nova função para 
que se integrem no grande mercado in-
ternacional, dominado pelos grupos eco-
nômicos que hoje concentram, só entre 
as dez maiores empresas que atuam na 
educação superior, 40% das matrículas. 
Em 2016 apenas cinco desses grupos 
concentravam cem mil matrículas a mais 
do que todas as instituições públicas jun-
tas”. 

Ensino híbrido
Outra dimensão que se relaciona a 

isso, de acordo com ele, engloba a revo-
gação de um decreto de 2017 que institui 
a Educação a Distância como uma mo-

dalidade da Educação Nacional. “A ideia 
é exatamente apagar essa noção da EaD 
como uma modalidade para que todos os 
cursos universitários se tornem híbridos 
ou mediados por tecnologias, o que co-
loca no horizonte a extinção massiva de 
todos os cursos presenciais das institui-
ções”.

O que está previsto, com propo-
sições como essa, é a desconsideração 
do papel fundamental que a presencia-
lidade exerce para o desenvolvimento 
do conhecimento, em especial o cientí-
fico. O docente ressalta que esta é uma 
questão que se conecta a outras medidas 
que fortalecem essa perspectiva, como a 
curricularização da extensão que se tor-
nou uma recomendação, com um caráter 
quase de obrigatoriedade, para que 10% 
da carga horária de todos os cursos de 
graduação se tornem atividades flexíveis 
dentro dessa ideia da curricularização da 
extensão.

“É uma questão de lógica formal 
para você compreender que, se você 
colocou 40%  ou 20%, ou qualquer per-
centual de carga horária curricular obri-
gatória em cursos de graduação ou pós-
-graduação através do EaD, você não tem 
mais cursos presenciais. Você passa para 
uma modalidade que é ou semipresen-
cial ou você passa, na nova terminologia 
que tenta esconder essas intenções, a ter 
cursos híbridos”, salienta. 

Promoção da exclusão
“Talvez, a ironia mais fina que a 

gente encontra na proposta, em especial 
no caderno quatro dessa proposição, é 
exatamente a tentativa de fazer um uso 
de que os estudantes mais pobres são os 
que seriam mais beneficiados por pro-
postas como essas de expansão da edu-
cação via EaD e na forma extremamente 
rebaixada como isso está sendo propos-
to”, aponta Mauro. 

A exclusão da camada mais pobre 
da população seria inevitável. Isso se dá 
pela falta de condições tecnológicas das 
instituições públicas de ensino para o 

desenvolvimento do ensino a distância 
com um mínimo de qualidade, situação 
que foi evidenciada durante a pandemia. 
Além disso, o acesso à internet no Bra-
sil ainda é bastante desigual. Um estudo 
do Instituto Locomotivas e da empresa 
de consultoria PwC identificou que 33,9 
milhões de pessoas estão desconectadas 
e outras 86,6 milhões não conseguem se 
conectar todos os dias.

Esse grupo de pessoas “desconec-
tadas” representa 20% da população bra-
sileira com mais de 16 anos, formado, 
principalmente, por negros, que inte-
gram as classes C, D e E, que são menos 
escolarizadas, refletindo a brutal desi-
gualdade que assola o país. 

ADUFPel aprofunda debate
No dia 10 de agosto, a ADUFPel 

recebeu sindicalizados/as, em sua nova 
sede, para uma roda de conversa com o 
objetivo de aprofundar o debate sobre o 
Reuni Digital. Para a presidenta da enti-
dade, Regiana Wille, se concretizado, o 
programa vai resultar em uma espécie de 
telecurso, com a desculpa de que os es-
tudantes que não conseguem frequentar 
presencialmente a universidade teriam a 
oportunidade de estudar. Segundo ela, 
proporcionar o debate sobre o assunto 
não é se colocar contra a utilização das 
tecnologias e sim entender que elas po-
dem colaborar com o conhecimento, 
desde que a autonomia e as especificida-
des de cada área e de cada curso sejam 
respeitadas, levando sempre em consi-
deração o tripé da universidade, que é o 
ensino, a pesquisa e a extensão. 

“Essa discussão se mostra muito 
importante porque não é assegurada a 
qualidade da oferta de expansão. Essa 
desculpa de ampliação do ensino supe-
rior, que historicamente tem sido exclu-
dente e restrito, não pode ser cumprida 
de qualquer modo, com prejuízo para as 
universidades plenas e o rebaixamento 
das exigências de uma educação superior 
qualificada, que a gente defende ser pre-
sencial”.
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O Viração vai ao ar 
toda segunda-feira 

às 13h na 
RádioCom 104.5 FM

#139 - RádioCom 104.5 FM: História e traje-
tória como espaço de formção - 05/09
#140 - Situação dos trabalhadores/as da 
Cosulati - 12/09
#141 - Revolução Farroupilha e o preço da 
liberdade para os Lanceiros Negros - 19/09
#142 - Curta Axêro: Sagrado, memória e 
vozes negras no Sul do Brasil - 26/09

Essa entrevista fez parte do programa 
Viração número 133, disponível no site 
e nas platagormas digitais da ADUFPel 

(Spotify, Anchor e Apple)

Con f ira os próximos programas:



ADUFPel - Seção Sindical do ANDES-SN

A mobilização dos docentes fe-
derais foi intensa no mês de agosto. A 
primeira semana esteve marcada por di-
versas atividades na capital federal, que 
buscaram pressionar o governo pela re-
composição inflacionária dos salários 
do funcionalismo e lutar em defesa da 
democracia e do sistema eleitoral. Além 
disso, denunciaram os ataques do gover-
no Bolsonaro aos serviços públicos e as 
ameaças que o presidente tem feito ao 
Estado Democrático de Direito.

As e os docentes da base do AN-
DES-SN e da diretoria nacional inicia-
ram a segunda-feira (1º) com um ato no 
Senado, em defesa do processo democrá-
tico das eleições e contra o golpe de Bol-
sonaro. De acordo com a presidenta do 
Sindicato Nacional, Rivânia Moura, foi 
um ato muito representativo da Coalizão 
em Defesa do Sistema Eleitoral, a qual o 
ANDES-SN passou a integrar. “É funda-
mental unirmos esforços, neste momen-
to em que o atual presidente ameaça o 
nosso processo eleitoral e segue colocan-
do em risco as liberdades democráticas, 
que já têm sido bastante atacadas durante 
esse governo”, afirmou. Neste mesmo dia, 
a entidade também esteve presente em 
um evento no Tribunal Superior Eleito-
ral (TSE), para discutir sobre as etapas, 
métodos, locais e formas de fiscalização 

e auditoria do sistema eletrônico de vo-
tação.

No dia 2, professores/as somaram-
-se às demais categorias do serviço públi-
co que compõem o Fórum das Entidades 
Nacionais dos Servidores Públicos Fe-
derais (Fonasefe) em uma manifestação, 
logo pela manhã, no Aeroporto de Bra-
sília. Na sequência, fizeram um protesto 
em frente ao Ministério da Economia, 
onde representantes do Fonasefe foram 
recebidos por integrantes do governo, 
saindo da reunião, mais uma vez, sem 
qualquer sinalização para a recomposi-
ção salarial. 

No dia 3, pela manhã, foi realizado 
um ato em defesa dos serviços públicos 
e da democracia, no Plenário 12 da Câ-
mara dos Deputados. A atividade contou 
com a participação de deputadoas/as. 
Depois, servidores/as circularam pelas 
galerias da Câmara, entoando palavras 
de ordem e distribuindo panfletos aos 
e às parlamentares. Durante a tarde, se-
guiram para um protesto em frente ao 
Supremo Tribunal Federal (STF), onde 
também pautaram a reposição salarial e 
a defesa da democracia.

A Jornada de Lutas em Brasília 
continuou com um seminário sobre 
Conjuntura e Orçamento e uma Reunião 
Ampliada do Fonasefe, no dia 4. 

Atos pela democracia e Fora Bolsonaro
Em 11 de agosto, milhões de pesso-

as saíram às ruas em pelo menos 50 cida-
des brasileiras, no Dia Nacional de Mo-
bilização Fora Bolsonaro: em defesa da 
democracia e por eleições livres, direitos 
sociais, contra a violência, o desemprego 
e a fome. Os atos foram antecedidos pela 
leitura da “Carta às brasileiras e aos bra-
sileiros em defesa do Estado democrático 
de Direito”, em diversos locais pelo país. 
O documento recebeu mais de 1 milhão 
de assinaturas, dentre elas a do ANDES-
-SN, e foi elaborado pela Faculdade de 
Direito da Universidade de São Paulo 
(USP), onde ocorreu o ato oficial.

Reunião com o governo 
Na tarde de 23 de agosto, represen-

tantes das entidades ligadas ao Fonasefe 
participaram de uma reunião no Minis-
tério da Economia. O encontro - o quarto 
com o governo até então - teve por fina-
lidade discutir a pauta da recomposição 
salarial emergencial para as categorias do 
serviço público, protocolada em 18 de ja-
neiro, na qual os servidores reivindicam 
19,99% de reposição, referente à inflação 
acumulada nos três primeiros anos de 
governo Bolsonaro. A expectativa era de 
que a mesa de negociações fosse aberta, 
mas não houve nenhuma proposta con-
creta.  

Nova Jornada de Lutas 
No dia 24, um Ato Nacional Em 

Defesa do Serviço Público e dos Servido-
res, virtual, ocorreu às 19h, com o objeti-
vo de iniciar a mobilização para a Jornada 
de Lutas, de 29 de agosto a 2 de setembro, 
que visaram pressionar parlamentares a 
incluir, no Projeto de Lei Orçamentária 
Anual (PLOA) 2023, recursos para o rea-
juste salarial dos/as servidores/as.

Na segunda (29), houve recepção 
de parlamentares no aeroporto de Brasí-
lia, tendo continuidade no dia seguinte. 
No dia 30, ainda teve ato no Anexo II da 
Câmara dos Deputados. Na quarta (31), 
aconteceu mobilização dos/as aposenta-
do/as no Auditório Nereu Ramos, da Câ-
mara, e ato em defesa do serviço público. 
A semana encerrou-se com um novo ato 
na porta do Ministério da Economia.
 
Fonte: ANDES-SN, com edição de ADU-
FPel
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Mobilizações de agosto 
denunciam ataques de 

Bolsonaro ao funcionalismo 
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