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Corte 
no orçamento
Ataque ao direito dos trabalhado-
res.  “O ano de 2014 se encerrou sem 
qualquer expectativa de modifi ca-
ção da política brasileira com viés 
classista ou progressista. Diferente 
de quem acreditava que a vitória do 
“menos pior” nas eleições poderia 
trazer alguma sensibilidade com as 
demandas da população brasileira 
e dos Servidores Públicos Federais 
(SPF), o que estamos acompanhan-
do é a intensifi cação da precarização 
das condições de trabalho e de vida. 
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Eixo de lutas e 
reivindicações para 2015 
são defi nidos em 
reunião no AN DES-SN.
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06/03                    Ato nacional contra a privatização da saúde e a EBSERH
08/03                     Evento “Mulheres em Luta” em Pelotas/RS

EXPEDIENTE

CAVG
  Os resultados do questionamento 
sobre a legalidade da implantação do 
ponto eletrônico no CAVG em nada 
avançou desde agosto do ano passado 
quando, em reunião com o Pró-Reitor 
de Gestão de Pessoas, representantes 
dos docentes e o advogado do Sinasefe 
comprovaram juridicamente a legali-

dade da retirada do ponto. Os docentes 
ainda aguardam a decisão da Pró-Rei-
toria de Gestão de Pessoas. Sobre a car-
reira, desde o ano passado os professo-
res estão recebendo os valores relativos 
ao Reconhecimento de Saberes e Com-
petências, mas as reais implicações na 
carreira ainda estão sendo avaliadas.

Retomando a luta!

Dada a partida para o 
início do ano letivo de 
2015, gostaríamos de 

saudar a todos os docentes da 
UFPel. Ao mesmo tempo, cha-
mamos a atenção para as condi-
ções de funcionamento enfren-
tadas pela universidade pública 
brasileira. É verdade que não so-
mos exceção à regra e que os de-
mais serviços públicos também 
estão sendo frontalmente atin-
gidos pelos cortes do orçamento 
do governo que inicia o segundo 
(ou quarto?) mandato. Estima-se 
uma quebra de R$ 22,7 bilhões 
em custeio para o ano de 2015. 
O corte orçamentário atinge as 
diversas áreas de obrigações do 
Estado, excetuando o pagamen-
to da dívida pública (repasses 
aos credores de cerca de 1.3 TRI-
LHÕES de reais – quase 13 vezes 
o orçamento para a educação). 
   Na área da educação pública, os 
problemas de 2014 se repetem e, 
inclusive, universidades adiaram 
o início do semestre letivo pela 
falta de condições mínimas de 
funcionamento, como é o exem-
plo de setores da maior univer-
sidade federal brasileira, a UFRJ. 
Por aqui, voltaremos a enfrentar 
os antigos problemas e defi ciên-
cias do semestre passado, agora 

agravados com o aumento da 
escassez de recursos. Recomeça-
mos com protestos em relação à 
assistência estudantil, problemas 
com a quase triplicação do valor 
da refeição no Restaurante Es-
cola (o aumento do quilo foi de 
142% para docentes e técnico-
-administrativos), além das de-
fi ciências de pessoal, condições 
de acesso ao Campus Capão do 
Leão, privatização do Hospital 
Escola e outras mazelas. Se lem-
brarmos da cerimônia de apoio 
massivo dos reitores das uni-
versidades federais (incluindo a 
presença do reitor da UFPel) à 
reeleição da Presidente Dilma, 
podemos desenhar o que o fu-
turo nos reserva. Será, com toda 
certeza, um ano duro. 
   É necessário estarmos atentos 
aos movimentos dos oportu-
nistas e precisamos estar cada 
vez mais organizados na defesa 
da educação pública e gratuita, 
tão necessária em um país com 
as dimensões e com as proble-
máticas sociais como o nosso. 
A ADUFPel tem se mobilizado 
contra os ataques aos direitos 
dos docentes e conclama a todos 
para a união de esforços no sen-
tido da resistência em defesa de 
melhores condições de trabalho. 

27,28 e 29/03       V Seminário da Frente Nacional Contra a Privatização    
                              da Saúde, no Rio de Janeiro/RJ
7,8 e 9/04              Jornada nacional de Lutas, com discussão
                               sobre indicativo de greve dos SPF, em Brasília/DF

realizaÇÃo
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sino Superior. Tal regulamentação, por 
parte do Ministério da Educação, ad-
veio somente com a edição da Portaria 
n. 554 de 20 de Junho de 2013.
   Desta forma, cada Instituição de En-
sino Superior, através de seu Conselho 
Superior Competente, estabeleceria as 
normas do processo a que se subme-
teria cada docente, em conformidade 
com a Lei Federal e a Portaria Minis-
terial.
   A leitura deste regramento remete 
para o entendimento de que, mesmo 
cumprido o interstício, o servidor de-
pendia da avaliação para progredir, o 
que implicaria em prejuízos, já que a 
progressão gera objetivamente efeitos 
fi nanceiros. A questão era se tais efeitos 
seriam retroativos ao implemento da 
condição, a data do protocolo do reque-
rimento administrativo, ou somente 
com a portaria emitida pelo Conselho 
Superior, reconhecendo o cumprimen-

to dos requisitos legais e concedendo a 
progressão.
   A orientação da Administração Pú-
blica, através do Ministério do Plane-
jamento, Orçamento e Gestão, acatada 
pelo Ministério da Educação, é de que 
os efeitos fi nanceiros somente passam 
a viger a partir da portaria que concede 
a progressão, o que vem sendo aplicado 
pela UFPel.
   De forma diversa, o Tribunal Regional 
Federal da 4ª Região já se posicionou a 
respeito, afi rmando que o requerimen-
to administrativo é imprescindível, pois 
não se concede a progressão de ofício, 
mas os efeitos do reconhecimento, in-
clusive fi nanceiros devem retroagir a 
data do implemento das condições exi-
gidas pela lei.
   Desta forma, é possível o ajuizamen-
to de ações com a fi nalidade de buscar 
retroatividade aos efeitos fi nanceiros 
advindos da progressão na carreira do-

Os efeitos fi nanceiros da concessão da progressão funcional do magis-
tério federal do ensino superior: termo inicial

   A Lei 12.772 de 28 de dezembro de 
2012 dispõe a respeito da estruturação 
do Plano de Carreiras e Cargos do Ma-
gistério Federal e adotou como forma 
de desenvolvimento dentro da carreira 
duas fi guras distintas, instituídas pelo 
art. 12: a progressão funcional e a pro-
moção. Como forma de distingui-las, 
a própria lei no parágrafo único do art. 
12 as conceitua como sendo a progres-
são a passagem de servidor para nível 
de vencimento imediatamente supe-
rior, dentro da mesma classe, e pro-
moção, a passagem do servidor para 
classe subsequente.
   A legislação exige, tanto para promo-
ção quanto para progressão, a submis-
são do servidor a processo de avaliação 
e desempenho. A lei atribuiu a compe-
tência para regulamentação de tal pro-
cesso ao Ministério da Educação, ou 
Ministério da Defesa, dependendo da 
vinculação de cada Instituição de En-

cente.
   O nosso último congresso defi niu a 
defesa do projeto de educação pública, 
com verbas exclusivamente para a edu-
cação pública, e a desmercantilização 
da educação, com carreira e salário que 
valorizem os docentes, intensifi cando 
a ação do ANDES-SN na categoria, o 
enraizamento da CSP-CONLUTAS, 
na construção da unidade classista dos 
movimentos sindical e popular e da 
solidariedade aos movimentos nacio-
nal e internacional dos trabalhadores. 
É fundamental que façamos a dispu-
ta e o enfrentamento aos desdobra-
mentos da implantação do projeto de 
carreira do governo tanto em âmbito 
local como nacionalmente; intervin-
do fortemente em cada IFE para que a 
progressão/promoção dos docentes na 
carreira não seja obstaculizada e para 
que sigam critérios defi nidos no âmbi-
to da autonomia universitária.
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Eixo de lutas e reivindicações para 2015 são definidos 
em reunião no ANDES-SN

Um dia antes da Reunião Am-
pliada, que aconteceu entre os 
dias 31 de janeiro e 1° de feve-

reiro, em Brasília/DF, o ANDES-SN re-
alizou a primeira reunião do Setor das 
Instituições Federais de Ensino Supe-
rior (IFES). O encontro proporcionou 
a discussão de eixos e estratégias para a 
Campanha Salarial dos SPF.
   “A Reunião do setor das IFES foi 
fundamental para que aprofundásse-
mos o debate a respeito do momento 
que estamos vivendo de crescente des-
construção daquilo que é público, não 
só no campo da educação e da saúde. 
Caminhamos para a unifi cação da pau-
ta dos Servidores Públicos Federais 
(SPF) e construímos uma proposta de 
lutas para ser debatida e acordada na 
Reunião Ampliada dos SPF”, destacou 
a presidente da ADUFPel, Celeste dos 
Santos Pereira.
   A Reunião Ampliada dos SPF, orga-
nizada pelo Fórum das Entidades Na-
cionais dos SPF, contou com a parti-
cipação de mais de 350 representantes 
de diversas categorias do funcionalis-
mo público federal e defi niu os eixos 
da campanha unifi cada para 2015 e a 
agenda de mobilizações e lutas para o 

período.  
   Durante o primeiro dia, as três enti-
dades sindicais que integram o Fórum 
das Entidades Nacionais dos SPF: Cen-
tral dos Trabalhadores e Trabalhadoras 
do Brasil (CTB), Central Única dos Tra-
balhadores (CUT) e a Central Sindical 
e Popular (CSP-Conlutas) fi zeram uma 
análise de conjuntura. O resultado foi a 
compreensão da importância do forta-
lecimento da unidade entre as catego-
rias do funcionalismo, com o objetivo 
de enfrentar os ataques aos direitos dos 
trabalhadores e o desmonte do serviço 
público.
   Os pontos da pauta de reivindicação, 
as campanhas e o cronograma de lutas 
foram apresentados no segundo dia da 
reunião. Entre os 20 eixos consensuais 
estão a reivindicação de reajuste linear 
de 27,3%; política salarial permanente, 
com correção das distorções e reposição 
das perdas infl acionárias; data-base em 
1° de maio; direito de negociação cole-
tiva, conforme previsto na Convenção 
151; paridade salarial entre ativos e apo-
sentados. 
   Nos próximos meses, o ANDES-SN, 
juntamente às suas seções sindicais, es-
tará envolvido na articulação de lança-

mento da campanha unifi cada. No Dia 
Nacional de Lutas (25/02), foi realizado 
um ato em frente ao Ministério do Pla-
nejamento, Orçamento e Gestão, onde 
foi entregue a pauta unifi cadada dos 
SPF. O governo anunciou que irá re-
ceber os SPF e outras entidades no dia 
20/03 para discutir os rumos da nego-
ciação.
   
      Agenda de lutas

   Caso as negociações com o governo 
federal não avancem, bases irão discutir 
a possibilidade de indicativo de greve. 
Os debates acontecerão em março e de 
acordo com o presidente do ANDES-
-SN, Paulo Rizzo, caso não haja nego-
ciação com o governo e sejam mantidas 
as políticas de cortes e arrocho, não será 
descartada a possibilidade de greve.
Na reunião, também foi defi nida a re-
alização de um ato nacional no Rio de 
Janeiro, e nos estados, contra a privati-
zação do Sistema Único de Saúde (SUS) 
e a Empresa Brasileira de Serviços Hos-
pitalares (EBSERH), que acontecerá no 
dia 6 de março. Entre os dias 7 e 9 de 
abril, será realizada uma jornada nacio-
nal de lutas para avaliar os primeiros 

Dois encontros nacionais e ato dos Servidores Públicos Federais (SPF) no congresso mar-
caram o início do ano

meses da campanha.

   Entidades reivindicam o direito dos 
trabalhadores no Congresso

   Em meio aos ajustes fi scais impostos 
pelo governo, representantes das enti-
dades que compõem o Fórum dos Ser-
vidores Públicos Federais entregaram, 
no dia 2 de fevereiro, no Congresso, 
uma carta aos parlamentares. O ato rei-
vindica a retirada de pauta, do Senado 
e da Câmara, de Projetos de Lei e me-
didas provisórias que vão de encontro 
aos direitos dos trabalhadores, assim 
como a aprovação de projetos de inte-
resse do setor.
   De acordo com o professor Giovan-
ni Frizzo, a entrega da carta aos parla-
mentares é uma das diversas atividades 
encaminhadas pelo Fórum dos SPF 
para intensifi car a mobilização, no sen-
tido de pressionar o governo a atender 
as pautas da campanha salarial 2015. 
“Serve para chamar a atenção dos de-
putados eleitos para os Projetos de Lei 
que estão em trâmite na Câmara e que, 
se aprovados forem, atacam os direitos 
trabalhistas e precarizam o serviço pú-
blico”, afi rmou. 
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   Os trotes – comuns em muitos paí-
ses – vistos como um rito de passagem 
e integração, tomaram proporções alar-
mantes nos últimos anos. Relatos de 
estudantes que passaram por situações 
constrangedoras, abusos físicos, morais 
e psicológicos, em universidades bra-
sileiras, são refl exos da conivência das 
instituições de ensino e da falta de cons-
cientização dos jovens estudantes sobre 
diferentes possibilidades de práticas de 
integração.

O trote é sempre violento?

     Os trotes, em sua maioria, têm como 
objetivo humilhar e discriminar. O ter-
mo varia de alguns idiomas: em francês, 
brimade, e em inglês, to haze, signifi cam 

maltratar. Em português, a palavra está 
relacionada ao verbo trotar, ou seja, do-
mesticar o calouro como se fosse um 
animal.   
   Henrique Mendonça, diretor da 
ADUFPel, entende que estas ações de-
vem ser banidas do nosso cotidiano. Em 
seu lugar, devem ser previstos espaços 
de discussão sobre a solidariedade e a 
perspectiva crítica de uma sociedade 
mais fraterna.
     Enquanto os direitos humanos não 
forem vistos como prioridade no Bra-
sil, a indiferença da justiça nos casos 
de trotes nas universidades continuará 
a prevalecer. Ser conivente com atitu-
des agressivas e depreciativas também é 
permitir que esses direitos sejam viola-
dos.
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Trote nas universidades perpetua cultura medieval

Dia internacional da Mulher é DIA DE LUTA!
São muitas as prováveis origens 

do 8 de março. Em 1917, na Rús-
sia, milhares de mulheres mani-

festaram-se reivindicando melhores 
condições de trabalho e de vida – e há 
indícios de que essas manifestações 
alavancaram o início da Revolução 
Russa. Outra possíveis origens re-
montam à manifestação de operárias 
da fábrica de Cotton, Estados Unidos, 
quando, em 1858, pediam, entre ou-
tras pautas, salários iguais aos dos ho-
mens e licença maternidade. Também 
há outras raizes do Dia Internacional 
da Mulher que dizem respeito à orga-
nização de mulheres socialistas alemãs 
e suecas. Mas a despeito da dubiedade 
da origem da data, foi a organização 
socialista e feminista que desempe-
nhou um papel fundamental para a 
construção de um dia internacional 
para debater a situação das mulheres. 
   O 8 de março é uma data que, além 
de trazer à tona uma história específi -
ca de resistência, de luta e de opressão, 
simboliza a necessidade, ainda tão atu-
al, da luta contra o machismo e pelo 
tratamento igual a todos os gêneros. 
Em rememoração a todas as mulhe-
res que sofrem opressão de gênero, 

o dia passou a simbolizar a luta fe-
minista. Quase 100 anos depois, a 
diferença salarial entre homens e 
mulheres ainda existe. Empresas 

ainda recusam a contratação de 
pessoas do gênero feminino ou 

estabelecem regras para a 
maternidade, ferindo a 
autonomia destas sobre 
seu próprio corpo. 

   Por todos esses motivos, entendemos 
que é urgente o debate sobre a questão 
de gêneros, tendo a certeza de que os 
espaços de discussão e de problema-
tização de todos os tipos de violência 
que a mulher sofre são importantes 
para a reversão deste quadro. É preciso 
romper a naturalização dos papeis so-
ciais que foram postos a determinados 
gêneros, pois as diferenças biológicas 
não podem ser utilizadas para dife-
renciações em outras esferas, como a 
esfera do trabalho, a esfera privada e a 
pública, diz a presidente da ADUFPel, 
Celeste Pereira.
   É nesse contexto que queremos mar-
car o 8 de março como um dia de luta. 
Nesta data, a ADUFPel, juntamente 
com o Sindicato dos Municipários de 
Pelotas, Sindicato dos Bancários de 
Pelotas e região, Grupo Autônomo 
de Mulheres de Pelotas, Sindicato dos 
Trabalhadores nas Indústrias e Co-
operativas da Alimentação e outros 
parceiros, realiza um evento educa-
tivo, cultural e também de formação 
política. “Mulheres em Luta” será um 
evento protagonizado por mulheres, 
reunindo artes visuais, literatura, mú-
sica, política. Vamos debater, conver-
sar e plantar o tipo de sociedade que 
queremos, fazendo do Dia Internacio-
nal da Mulher uma data para pensar o 
que ser mulher representa hoje e o que 
queremos que represente amanhã.
   A atividade acontecerá no Parque 
Dom Antônio Zattera, começando às 
14h e terminando às 19h.
   Todas e todos estão convidados a 
participar.

Em rememoração a todas as mulhe-
res que sofrem opressão de gênero, 

o dia passou a simbolizar a luta fe-
minista. Quase 100 anos depois, a 
diferença salarial entre homens e 
mulheres ainda existe. Empresas 

ainda recusam a contratação de 
pessoas do gênero feminino ou 

estabelecem regras para a 
maternidade, ferindo a 
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O ano de 2014 se encerrou sem 
qualquer expectativa de mo-
dificação da política brasileira 

com viés classista ou progressista. Dife-
rente de quem acreditava que a vitória 
do “menos pior” nas eleições poderia 
trazer alguma sensibilidade com as de-
mandas da população brasileira e dos 
Servidores Públicos Federais (SPF), o 
que estamos acompanhando é a inten-
sificação da precarização das condições 
de trabalho e de vida, difundidas agora 
com o nome de “medidas de aus-
teridade para recuperar a eco-
nomia”. As primeiras medidas 
do segundo governo de Dilma 
Roussef têm demonstrado que o 
Partido dos Trabalhadores (PT) 
assumiu o projeto de seu concor-
rente na corrida presidencial e as 
diferenças entre estas duas can-
didaturas parecem ter se resumi-
do ao episódio eleitoral.
   A composição do seu ministé-
rio já demonstra que a possibili-
dade de “guinada à esquerda” do 
segundo governo Dilma é mera 
ilusão. Para o Ministério da Fa-
zenda, temos um ex-executivo 
de banco privado; para o Minis-
tério da Agricultura, uma defen-
sora intransigente do agronegó-
cio que até já recebeu o Troféu 
Moto-serra; para o Ministério da 
Educação, o ex-governador do 
Ceará que passou o seu último 
mandato hostil a qualquer diá-
logo com as categorias das três 
universidades estaduais. A falta 
de docentes e a precarização das 
condições de trabalho levou a ca-
tegoria docente a entrar em greve entre 
2013 e 2014.
   Ainda em campanha eleitoral, Dilma 
afirmara que não mudaria direitos tra-
balhistas “nem que a vaca tussa”. Pois 
bem, parece que a vaca não somente 
tossiu como foi acometida por uma gra-
ve pneumonia. As novas regras para a 
concessão de benefícios garantidos pela 
legislação trabalhista, anunciadas no fi-
nal do ano passado, atacam importantes 
direitos conquistados pela classe traba-
lhadora em suas lutas históricas, como 
auxílio-doença, pensão por morte, abo-
nos salariais, além do seguro-desempre-
go em que os trabalhadores de primei-
ro e segundo emprego terão de passar 
por um período de carência de 18 e 12 
meses, respectivamente, para poder re-
ceber esse benefício. Encontra-se em 
estudos um plano nacional, acordado 
entre o governo, empresários e algumas 

centrais sindicais comprometidas com o 
capital, de promoção da redução da jor-
nada de trablaho, com redução de salá-
rios, sob o pretexto de manutenção e/ou 
aumento de postos de trabalhos no país.
   A promessa de defesa e fortalecimento 
dos bancos públicos, propalada durante 
a campanha eleitoral, também se tornou 
um discurso vazio quando observamos 
a dinâmica da realidade. Dentre as me-
didas privatizantes em curso no país, o 
governo federal projeta a abertura do 

capital da Caixa Econômica Federal, 
disponibilizando o patrimônio público 
para a especulação do capital financei-
ro. Este processo de privatização dos 
últimos governos se amplia com as pri-
vatizações dos Hospitais Universitários 
através da EBSERH (incluindo o Hos-
pital Escola da UFPel, no qual o Reitor 
assinou o contrato à revelia das instân-
cias da universidade e desrespeitando a 
voz da comunidade de Pelotas, que se 
manifestou contrária a esta privatiza-
ção*); a nova investida privatizante no 
Rio Grande do Sul entregará o Aeropor-
to Salgado Filho para o setor empresa-
rial, conforme prometeu o Ministro dos 
Transportes recentemente.
   Para além dos ataques aos direitos tra-
balhistas e privatizações, se somam as 
medidas que buscam garantir o lucro 
empresarial em detrimento das condi-
ções dignas de vida. Uma série de im-

postos foi aumentada e o orçamento 
geral da União para 2015 aponta cortes 
de mais de trinta bilhões de reais para 
setores fundamentais. Para a educação 
foram cortados 7 bilhões de reais do or-
çamento, enquanto para o pagamento 
da dívida pública projeta-se a ampliação 
do pagamento para 47% do orçamento 
de 2015, em torno de R$ 1,356 trilhão, 
que beneficiará somente os rentistas.
Tudo isso acontece sob o discurso de 
“Brasil, pátria educadora”, conforme 

pronunciamento de posse da presidente 
da república. O governo caracteriza tais 
ajustes como a “eliminação de excessos 
e distorções”, como se os trabalhadores 
fossem privilegiados e devessem pagar 
a conta da crise e da subordinação do 
governo ao capital.
   Para quem alimentava alguma espe-
rança de ver o PT e seus partidos saté-
lites fazendo um governo “menos pior” 
que o do PSDB, vê-se que a aparente 
diferença torna-se cada vez mais imper-
ceptível.
   Em meio a este quadro bastante pro-
blemático para a educação pública, 
na UFPel temos a imposição da lógica 
governista sem nenhum tipo de resis-
tência por parte da administração da 
universidade. Dificilmente poderíamos 
ter alguma expectativa de conflito en-
tre a reitoria da UFPel e o governo fe-
deral, até porque o Mauro Del Pino foi 

um dos 54 reitores que manifestaram 
publicamente, e arbitrariamente, seu 
apoio incondicional à candidatura de 
Dilma Roussef. Ao que parece, o reitor 
da UFPel está satisfeito com a privati-
zação dos hospitais universitários e com 
as contratações precarizadas decorren-
tes deste processo, assim como, com os 
ataques à carreira docente cujo novo 
capítulo foi a orientação do Ministério 
da Educação (MEC) de que os efei-
tos financeiros retroativos para fins de 

progressão e promoção só sejam 
percebidos a partir da publicação 
de portaria, e não mais na data à 
qual o docente tem direito à pro-
moção e progressão.
Talvez por coincidência, estamos 
observando que os maiores de-
fensores da EBSERH em Pelotas 
estão ocupando os cargos diri-
gentes da empresa com remune-
rações bastante atrativas.
Nesse quadro apresentado, nos 
resta projetar os desafios e a mo-
bilização para buscar formas de 
reverter este cenário de precari-
zação e mercantilização que se 
intensificam. A unidade dos SPF 
e a construção da pauta unifica-
da para a campanha salarial 2015 
apresentam elementos impor-
tantes para enfrentar a política 
governamental.
   No movimento docente, o ano 
de 2015 será de muita mobiliza-
ção e busca de estratégias de ne-
gociação com o governo federal, 
que tem sido intransigente com 
a categoria e com nenhuma dis-
posição para negociar as pautas 

construídas nas instâncias do sindicato 
nacional. Em março, deveremos ter o 
pagamento da última parcela prometida 
pelo governo federal durante a greve de 
2012, portanto, não há justificativa para 
que não receba a categoria docente para 
discutir as nossas pautas.
   Para tais enfrentamentos, se faz mais 
do que necessário que todos os docentes 
acompanhem e participem dos espaços 
que construímos nacionalmente com o 
ANDES-SN e localmente na ADUFPel. 
As dificuldades são muitas e as lições 
do passado nos mostram que somente 
a força da mobilização será capaz de 
tensionar o governo para atender as de-
mandas da população brasileira.

CORTE no orçamento

* em plebiscito realizado no ano de 2013 com 
848 pessoas, 94,57% delas manifestaram-se 
contrárias à EBSERH.

O que esperar de 2015?
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Ano de 2015 inicia com intensas mobilizações

O ano de 2015 iniciou com uma 
série de mobilizações e greves 
em todo o país. Tais mobiliza-

ções são resultado da política da presi-
dente Dilma Rousseff, que se mostrou 
contrária a tudo o que defendeu em 
seus discursos durante campanha elei-
toral em outubro de 2014. No discurso 
de posse, afirmou veementemente dar 
prioridade para a educação. Contrário 
a isso, uma semana depois, foi definido 
que algumas pastas sofreriam cortes. 
Dentre elas, a de Educação. Com 31% 
de corte, o equivalente a R$ 7 bilhões 
anual, não é possível fazer do Brasil 
uma pátria educadora. Ainda não foi 
divulgado quais setores da educação 
serão mais ou menos prejudicados. No 
entanto, já é possível sentir as consequ-
ências dessa medida. Na UFPel, alunas 
e alunos correm o risco de ficar sem 
moradia e alimentação. O grupo de 
moradores da casa do estudante impro-
visou um alojamento e exige da reitoria 
uma solução rápida para isso. Segundo 
presidente do ANDES-SN, Paulo Rizzo, 
“o corte se dá principalmente em cus-
teio, e neste item orçamentário es-
tão incluídos os serviços tercei-
rizados, sobretudo de 
limpeza e segurança, 
que as universida-
des já estão apresen-
tando dificuldades 
em pagar e que já 
há trabalhadores 
com atraso de salários, 
como no caso da Universidade 
Federal Fluminense. Penso que 
os efeitos do contingenciamento 
serão sentidos em todos os setores”.
  Estudantes, organizações de movi-
mentos sociais e seções sindicais es-
tiveram promovendo debates tam-
bém acerca das problemáticas do 
sistema político brasileiro. Além dis-
so, alguns setores organizaram gre-
ves, que contam com diferentes pautas 
e desdobramentos mas que possuem 
um cenário em comum: o ataque aos 
direitos dos trabalhadores e a repressão 
à juventude. Trabalhadores se organiza-
ram contra demissões em massa, preca-
rização de suas condições de trabalho, 
atrasos salariais e pacotaços. No Para-
ná, o governador Beto Richa (PSDB), 
apresentou um pacote de medidas que 
atacavam os direitos dos servidores pú-
blicos. Como resistência, servidores e 
estudantes ocuparam a Assembleia 
Legislativa. Mais de 30 mil pessoas 
exigiram a retirada do pacote. A ação 

sões e a greve chegou ao fim.
   No Brasil, desde 2013, a luta por tarifa 
zero tem sido catalisadora de jornadas 
massivas e, em muitas delas, a polícia 
atua de maneira repressora. No dia 9 de 
janeiro, a primeira manifestação con-
tra o aumento da tarifa aconteceu em 
diversas capitais. Ao longo dos últimos 
dois meses do ano, movimentos sociais 
de Estados como São Paulo, Santa Cata-
rina, Bahia, Rio de Janeiro, Minas Ge-
rais, Pernambuco e Rio Grande do Sul 
organizaram atos massivos em diversas 
cidades.  
   Não só o aumento da tarifa no trans-
porte em algumas cidades tem deixado 
descontente a população. Os cortes or-
çamentários feitos nos 39 ministérios, 
ataque aos direitos trabalhistas, tarifaço 
em energia, crise de abastecimento e as 
privatizações apontadas pelo governo 
Dilma (PT) fortaleceram o sentimento 
de indignação e a necessidade de orga-
nizar as lutas. 
   No Rio Grande do Sul, o governador 
recém eleito, José Ivo Sartori (PSDB), 
cortou secretarias para 

poupar dinheiro e, paralelamente, 
aumentou o seu salário e os de vice-
-governador e de deputados, além de 
apontar o interesse por privatizações.    
   O ano que se apresenta, nos mostra 
que as lutas serão necessárias para li-
dar com a conjuntura política nacional 
e enfrentar as privatizações de direi-
tos. Outras greves marcaram o início 
deste ano. A categoria de aeronautas 
e aeroviárias paralisaram no país in-
teiro por reajuste salarial, estudantes 
da Universidade Estadual do Rio de 
Janeiro (Uerj) protestaram contra 
atraso das bolsas, carteiros realizaram 
greve de mais de três semanas além de 
ocupações em reitorias. Foram mais de 
20 mobilizações entre greve, ocupa-
ções e atos em menos de dois meses. 
   É importante ressaltar que a crise po-
lítica é uma crise mundial, assim como 
a indignação. O México foi acometido 
por um ato covarde sem muitas resolu-
ções. 43 da escola comunitária, Escuela 
Normal Rural “Raul Isidro Burgos”, da 
cidade de Ayotzinapa, foram seques-

trados e as investigações ainda 
não resolveram o atentado. Atos 
massivos ocuparam a praça Zó-
calo, principal praça do país, e 
foram reprimidos pela polícia 

local. No Peru, a “Lei Pulpín” 
que possibilitaria a contratação de 

jovens entre 18 e 24 anos por um sa-
lário mínimo, diminuição de férias de 
30 para 15 dias, corte de bonificações, 
entre outros ataques foi questionada 
pela população insatisfeita até a sua 
revogação. Diferente do Brasil, Mé-
xico e Peru, na Grécia a mudança foi 
positiva. Após 30 anos de um governo 
austero, à direita, um partido com pau-
tas progressistas foi eleito deixando es-
perançosa a população grega. Com um 
discurso anti-austeridade, taxação de 
grandes fortunas e fortalecimento de 
direitos à classe trabalhadora, o Syriza – 
partido da coligação da esquerda radi-
cal - é um estímulo para outros partidos 
de esquerda do mundo. 
   O ano de 2015 no Brasil aponta para 
muitas crises. Algumas já apresentam 
consequências. Como resposta a isso, a 
população segue exigindo seus direitos 
com mobilizações massivas, organizan-
do greves e debatendo constantemen-
te sobre a importância de se organizar 
como via alternativa para a conquista 
de direitos. As mudanças sociais se pro-

vam possíveis através da luta co-
tidiana da população. Se a crise 
continuar, a luta não vai parar! 

fez com que o projeto fosse retirado de 
pauta. No entanto, a categoria continua 
em greve até que todas as reivindica-
ções sejam atendidas. Sete universida-
des estão em greve no Estado.
   Em São José dos Campos (SP), traba-
lhadores da Volkswagen entraram em 
greve após o anúncio de 800 demissões, 
no mês de janeiro. O Sindicato dos Me-
talúrgicos do ABC, com o apoio de ou-
tras centrais sindicais e da população, 
organizou uma greve que durou 11 dias 
e teve como resultado a readmissão dos 
funcionários. Em fevereiro, foi a vez da 
General Motors anunciar a demissão de 
798 funcionários. No dia 20, uma para-
lisação se iniciou em protesto contra os 
planos da montadora sobre as demis-
sões. No dia 23/02, em assembleia, sin-
dicatos de diversas categorias levaram 
apoio à greve.  Durante a paralisação, 
os trabalhadores permanecem dentro 
da fábrica, mas sem produzir um carro 
sequer. Com isso, deixam de ser produ-
zidos 300 veículos por dia. No dia 26 de 
fevereiro, a montadora 
recuou nas demis-
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Como resposta à crise, mobilizações provam ser via alternativa de solução para a classe trabalhadora e estudantil
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A c e -
r i -
mô-

nia do 
Oscar é acla-

mada como uma 
das principais pre-

miações a profi ssio-
nais da indústria 
cinematográfica.  
Ganhar uma es-
tatueta é ganhar 
reconhecimento e 
prestígio.  Entre-

tanto, é necessário 
perceber que tipo de 

reconhecimento o Os-
car traz e a quem este 
benefi cia.
   A resposta parece 
clara se observarmos 

dados lançados pelo 
Los Angeles Times: en-
tre os anos de 1927 e 
2012, 93% dos ganha-

dores da cate-
goria “melhor 
ator” e 99% 
da categoria 

“melhor atriz” 
foram bran-
cos e 99% dos 
a c l a m a d o s 
como “me-
lhor direção” 

foram ho-
m e n s . 
A l é m 
disso, a 

despeito 
da multiculturalidade estadunidense, 

não houve, na história do Oscar, ne-
nhum ganhador de origem indígena, la-
tina ou asiática na categoria de atuação.
   Estes dados não são chocantes ape-
nas porque se referem ao Oscar, mas 
sim porque refl etem uma organização 
de sociedade que ainda marginaliza 
negros, mulheres e culturas que não se-
jam advindas da cultura hegemônica - 
branca e europeia - dos Estados Unidos. 
Historicamente, os grupos que hoje são 
hegemônicos nas premiações cinema-
tográfi cas tiveram privilégios durante 
séculos e consolidaram-se em uma eli-
te que ainda obtém um espaço superior 
nesses espaços e que silencia minorias. 
Enquanto os homens tinham direito à 
educação, as mulheres foram privadas 
durante muito tempo deste direito, por 
exemplo. Assim aconteceu com os ne-
gros, que também tiveram direitos bá-
sicos negados pelo Estado até o século 
XX e que hoje ainda enfrentam meca-
nismos de repressão e marginalização 
social e cultural.  
   A pesquisa realizada pelo Los Ange-
les Times, apesar de completar três anos 
em 2015, vem à tona novamente devi-
do às poucas indicações que receberam 
mulheres e negros, principalmente, na 
edição deste ano da premiação. Não é 
difícil entender tal fato, já que a Aca-
demia de Artes e Ciências Cinemato-
gráfi cas, responsável pela organização 
do Oscar, na composição de seu grupo 
votante, possui apenas 6% de pessoas de 
origem africana, indígena, asiática e la-
tina e somente 23% de mulheres. 
  A direção da Academia, ao explicar o 
porquê de haver tão pouca diversida-
de nas indicações ao Oscar, menciona 

o fato de só poderem indicar aqueles 
que possuem trabalho em Hollywood. 
O que fazer, entretanto, para mudar o 
fato de que a indústria do cinema em 
Hollywood é predominantemente bran-
ca e masculina? Toda mudança é um 
processo, muitas vezes lento e gradual. 
E para quebrar um paradigma histórico 
de marginalização é preciso o esforço de 
romper padrões. 
   Um passo importante nesse sentido 
foi dado na cerimônia de 2015. Na noi-
te da premiação do Oscar, que ocorreu 
dia 22/02, vozes se ergueram e demons-
traram que, entre alguns artistas do 
cinema, há a preocupação em discutir 
opressões. Patricia Arquette, vencedora 
na categoria de melhor atriz coadjuvan-
te, protagonizou um dos discursos mais 
aplaudidos: “É o nosso momento de ter-
mos igualdade salarial de uma vez por 
todas e direitos iguais para as mulhe-
res”, disse. Já Reese Whiterspoon, que 
concorria pelo prêmio de melhor atriz, 
falou sobre as difi culdades de ser mu-
lher em Hollywood e em qualquer lugar 
do mundo. A atriz também falou sobre 
sua campanha, marcada pela hashtag 
#askhermore (em português “pergunte 
mais a ela”). A campanha tem o intuito 
de criticar o foco dos repórteres nas ves-
timentas das mulheres, incentivando-os 
a perguntá-las sobre suas carreiras: “Há 
tantas mulheres incríveis e talentosas 
nominadas neste ano. Vamos ouvir suas 
histórias!”, postou em sua conta no twit-
ter.
   Graham Moore também foi protago-
nista de um discurso emocionante. Ao 
receber a estatueta de melhor roteirista 
pelo fi lme “O jogo da imitação”, que tem 

o enredo baseado na história do cripto-
analista Alan Turing - o qual enfrenta 
difi culdades por ser gay - expôs as difi -
culdades enfrentadas por quem ousa ser 
diferente: “Gostaria de, nesse momento, 
dizer para qualquer um que se sente es-
tranho e diferente e que acha que não 
se encaixa em lugar nenhum que sim, 
você se encaixa. Eu prometo que você 
se encaixa. Continue diferente e, quan-
do chegar a sua vez, por favor passe a 
mesma mensagem”.
   A questão do racismo também foi 
exposta. John Legend, ganhador do 
prêmio de melhor canção por Glory, 
composta para o fi lme Selma, foi quem 
ergueu a voz sobre o assunto, compa-
rando a escravidão com a realidade car-
cerária dos Estados Unidos nos dias de 
hoje: “Há mais homens negros encarce-
rados hoje do que em 1850”. Para com-
pletar, o tema dos imigrantes nos Esta-
dos Unidos também foi apontado pelo 
mexicano Alejandro González Iñárritu. 
O diretor, roteirista e produtor de Bird-
man, fi lme que levou a maior quantida-
de de estatuetas na noite, afi rmou que 
os imigrantes precisam ser tratados 
com o mesmo respeito e dignidade que 
aqueles que vieram antes para os Esta-
dos Unidos. 
   Ainda que incipiente, as discussões 
acerca das opressões na cerimônia do 
Oscar expuseram o fato de que é pre-
ciso, sim, criticar e discutir a falta de 
oportunidades dadas a determinadas 
minorias. E, como canta John Legend, 
na música Glory: “Quando tudo des-
morona, homens e mulheres se levan-
tam. Eles dizem ‘para o chão’, e nós nos 
erguemos”.

...mas aos poucos, vozes diferentes se insurgem e ganham espaço

O OSCAR é branco e homem...

DICA de fi lme

Nome: “O Sal da Terra” 
Direção: Wim Wenders (Alemanha) e Juliano Ri-
beiro Salgado (Brasil)
Gênero: Documentário/Biografi a
Sinopse: O documentário retrata a expedição 
“Gênesis”, na qual Sebastião Salgado busca retra-
tar civilizações e regiões do planeta até então inex-
ploradas, além de contar um pouco da trajetória 
profi ssional do fotógrafo. 
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34º  CONGRESSO acontece em Brasília

CONTRACAPA

Aconteceu, entre os dias 23 de 
fevereiro e 01 de março, o 34º 
Congresso do Andes-SN. Du-

rante as atividades, os delegados deli-
beraram o plano de lutas do Setor das 
Instituições Federais de Ensino (IFES).  
Entre as ações defi nidas estão a defe-
sa do caráter público da educação e da 
função social das IFES, o projeto de car-
reira único do Andes-SN para o magis-
tério federal e a revogação das Medidas 
Provisórias 664 e 665.
  O cronograma de lutas, segundo o 
qual está prevista uma série de assem-
bleias durante o mês de março, também 
foi aprovado, com intuito de discutir e 
deliberar a possibilidade de greve nas 
instituições. 
  A ADUFPel esteve presente no 34º 
Congresso do ANDES-SN com a de-
legação composta por Celeste Pereira 
– delegada pela diretoria–, Ana Lúcia 
de Oliveria, Claudete Coelho, Daniela 
Hoff mann, Henrique Mendonça, Julio 
Spanó e Luiz Henrique Schuch – dele-
gados pela base. 

Centralidade de Lutas 
   Foi defi nida a centralidade de lutas de 
2015, no dia 23/02: “é preciso avançar na 
organização dos docentes e na unidade 
com movimentos e entidades classis-
tas nacionais e internacionais para en-
frentar a mercantilização da educação, 

e intensifi car a luta pela valorização do 
magistério, combatendo as políticas ne-
oliberais e defender intransigentemente 
os direitos dos trabalhadores”.
   
    Ato marca lançamento da Campa-
nha Salarial Unifi cada 2015
   Na manhã do dia 25/02 foi realiza-
do um ato em frente ao Ministério de 
Planejamento, Orçamento e Gestão 
(MPOG). Os representantes do Fó-
rum do Servidores Públicos Federais 
(SPF), lançaram, ofi cialmente, a pauta 
unifi cada dos SPF e tentaram entregar 
documento da Campanha Salarial Uni-
fi cada para o ministro Nelson Barbosa, 
entretanto, não foram atendidos.  Os 
trabalhadores, após protestaram com 
“apitaço”, protocolaram a pauta de rein-
vindicações. 
   Mais de 500 servidores participaram 
do ato, que contou com forte participa-
ção dos docentes do ANDES-SN e teve 
como propósito protestar contra os cor-
tes no orçamento na pasta da educação 
e as medidas de enfrentamento aos di-
reitos dos trabalhadores adotadas pelo 
governo. “A crise se aprofunda e várias 
conquistas históricas da classe traba-
lhadora estão sendo retiradas. Será um 
ano de grandes enfrentamentos e preci-
samos estar preparados Os servidores 
públicos não aceitam e não vão pagar 
o ônus da crise econômica”, disse Pau-

lo Rizzo, presidente do ANDES-SN, em 
entrevista para a assessoria de comuni-
cação da entidade. 

    Setor das Estaduais e Municipais 
   O Plano de Lutas do Setor das Institui-
ções Estaduais e Municipais de Ensino 
Superior (IEES/IMES) também foi deli-
berado durante o 34º Congresso. Entre 
os pontos do Plano estão a luta contra 
o produtivismo acadêmico, a constru-
ção e/ou fortalecimento dos fóruns dos 
segmentos acadêmicos – docentes, téc-
nico-administrativos e estudantes – e a 
importância da adesão e participação na 
campanha “10% do PIB para educação, 
já!”. Sobre a democracia e a autonomia 
das instituições, foi defi nida a defesa 
por processos estatuintes democráticos 
e escolha das em processos administra-
ções internos e independentes.  

    Políticas Sociais e Plano Geral de 
Lutas 
   Na mesa sobre estes pontos, desta-
caram-se, entre outras questões, a luta 
por creches de tempo integral 100% pú-
blicas nas instituições de ensino, a luta 
contra Empresa Brasileira de Serviços 
Hospitalares  e contra os regimes de 
previdência completares e a defi nição 
do posicionamento do Sindicato Nacio-
nal pela descriminalização do aborto e 
das drogas

Defender os direitos dos trabalhadores, avançar na unidade com outras entidades classistas 
e combater políticas neoliberais foram pontos da centralidade de lutas para 2015

   Outras decisões importantes também 
foram tomadas durante o 34º Congres-
so do ANDES-SN, como a realização 
do Seminário Nacional da Comissão da 
Verdade, em Porto Alegre, nos dias 31 
de março e 1 de abril e a realização do 
7º CONAD extraordinário para deba-
ter a participação e as contribuições do 
ANDES no 2º Congresso Nacional da 
CSP-Conlutas.
   O panorama das Instituições de En-
sino Públicas por todo país mostrou a 
continuidade do processo de deterio-
rização das condições de trabalho do-
cente, há tempos constatada, debatida, 
rechaçada e motivo de luta e oposição 
do nosso Sindicato junto aos Governos. 
A conjuntura aponta um panorama de 
grave crise da Educação Pública, que 
vem sofrendo ataques, com cortes no or-
çamento fi ncanceiro, com a retirada de 
direitos trabalhistas, repressão dos mo-
vimentos que denunciam as condições 
de trabalho, abandono das instituições 
e das comunidades, a desconsideração à 
autonomia e à autogerência, etc. As de-
liberações encaminhadas, em resposta a 
tais ataques, reforçam a necessidade de 
resistência, e luta do movimento docen-
te em defesa de seus direitos, via unida-
de classista, começando com a unidade 
com os demais servidores da sua esfera, 
federal, estadual ou municipal, no en-
frentamento com o respectivo governo.
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“é preciso avançar na 
organização dos 

docentes e na uni-
dade com movimentos e entidades 
classistas nacionais e internacionais 
para enfrentar a mercantilização da 
educação, e intensificar a luta pela 
valorização do magistério, com-
batendo as políticas neoliberais e 
defender intransigentemente os 

direitos dos trabalhadores”


