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Mobilizar para defender 
nossos direitos!

No dia 15 de abril ocorreu o Dia Nacional de Paralisações, 
com foco na luta contra o Projeto de Lei 4330, das 
terceirizações, e contra as Medidas Provisórias 664 e 
665. Página 6

A Lei 9.637/98, que permite a transferência  da gestão de 
serviços públicos para Organizações Socias (OS), é 
julgada constitucional pelo STF. Na prática, pode signficar 
a terceirização de atividades-fim do Estado. Página 5

Organizações Sociais Dia de Paralisações

O cenário de cortes em direitos sociais e precarização das condições de trabalho abrange as 
universidades e aponta para a necessidade de mobilização. Página 5
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A ADUFPel lançou edital para concurso público nacional de estudo preliminar de 
arquitetura para a sua nova sede. Os interessados devem apresentar uma proposta 
de um projeto arquitetônico, considerando o objetivo de proporcionar um espaço 
compatível com as necessidades do trabalho e que contemple aspectos como a 
sustentabilidade da construção. 
O projeto deverá ser feito de acordo com o terreno localizado na rua Quinze de 
Novembro, 110, em Pelotas, e elaborado conforme a Associação Brasileira de Normas 
Técnicas (ABNT). A contratada terá que apresentar plantas com as informações 
necessárias para compreensão da proposta que subsidia o anteprojeto. Serão 
pagos os seguintes prêmios aos autores dos três melhores Estudos Preliminares: 
primeiro lugar (R$ 12.000,00), segundo lugar (R$ 7.000,00) e terceiro lugar (R$ 
5.000,00). O edital completo pode ser conferido no site da ADUFPel (adufpel.org.br) 
e as inscrições realizadas entre 30 de abril e 15 de junho.  Não há taxa de inscrição.

Edital para a nova sede da ADUFPel

Eleições para diretoria da ADUFPel tem chapa única 
As eleições para a Diretoria da ADUFPel e Conselho de Representantes, biênio 
2015-2017, terão chapa única. A Chapa “ADUFPel de luta e pela base” irá concorrer 
à reeleição no dia 21 de maio de 2015. Entre as principais propostas estão: a 
defesa do caráter público e gratuito da educação; a luta por melhores condições de 
trabalho, salários e carreira docente e a defesa irrestrita do serviço público, a partir 
do enfrentamento aos avanços neoliberais e à retirada de direitos dos trabalhadores, 
opondo-se a todo processo de mercantilização, precarização e terceirização.

29 e 30/05 

14/05 

12/05

IV Seminário sobre Estado e Educação do ANDES-SN, em 
Florianópolis/SC

Assembleia Geral Extraordinária

Dia Nacional de Paralisação dos docentes nas IFE

EXPEDIENTE

Abril de 2015 deve ficar registrado na 
história contemporânea como um dos meses 
de piores resultados para os trabalhadores 
dos serviços públicos federais (SPF), em 
especial para os trabalhadores na educação. 
Em que pese a retórica do governo da 
Pátria Educadora, este mês foi marcado por 
anúncios de cortes no orçamento federal, 
votação do projeto de lei (PL 4330) das 
terceirizações, julgamento favorável às 
Organizações Sociais (OS) pelo Supremo 
Tribunal Federal (STF), além da forte repressão 
aos professores que lutam contra a retirada 
de direitos em vários estados da federação 
(como no massacre de Curitiba-PR).  Muito 
mais está por vir, dada a avalanche de 
medidas contrárias aos interesses públicos 
de iniciativa do governo federal e outras 
originárias do próprio Congresso, atendendo 
às demandas do empresariado, que busca 
saídas para a crise mundial do capital. Nas 
raras oportunidades de diálogo, forjadas 
pelos movimentos de pressão dos SPF com o 
governo, a resposta é que os ajustes fiscais 
são necessários, os cortes no orçamento 
inevitáveis e que a estratégia do governo 
de redução da folha de pagamentos de 
pessoal em relação ao PIB continua sendo 
perseguida. Internamente na UFPel podemos 
observar a redução de verbas para custeio 
das unidades acadêmicas, redução do 
número de bolsas estudantis, demissão 
de trabalhadores das fundações (ditas de 
apoio) sem reposição, privatização do RU, 
política de apoio estudantil incompatível 
com a expansão de vagas ofertadas, além 
da adoção de medidas prejudiciais aos 
docentes, como o fim do pagamento da 
retroatividade dos processos de promoção 
e progressão funcional e acirramento das 
exigências produtivistas. Todos estes 
movimentos acirram as perdas da qualidade 
da educação, perdas na área da previdência, 
saúde e segurança, e comprometem 
ainda mais a qualidade de vida da maioria 
dos brasileiros. A atual conjuntura exige 
organização dos trabalhadores ampliando as 
ações de resistência aos ataques sofridos. 
Só a luta muda a vida! 

A conta da crise 
não vai ser paga 

pelos trabalhadores

EDITORIAL

AGENDA

15 e 16/05 Reunião do Setor das IFES para deliberar sobre o indicativo de 
greve dos docentes, em Brasília/DF

No dia 10 de abril foi encerrada a apuração de votos das urnas para as eleições 
do Diretório Central dos Estudantes (DCE) e de representantes dos Conselhos 
Superiores da UFPel. A vencedora foi a Chapa 2 – Um Novo Tempo, composta por 
membros que já haviam participado da atual gestão. As principais propostas para 
a gestão incluem: a abertura do Restaurante Universitário (RU) durante os finais de 
semana para alunos não bolsistas e criação de ciclo de palestras nas diferentes 
áreas de conhecimento.

Chapa 2 vence eleições para o DCE da UFPel
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2º ENDC: Pela democratização da mídia

O 2º Encontro Nacional pelo 
Direito à Comunicação (ENDC) 
foi realizado entre os dias 10 e 

12 de abril, em Belo Horizonte (MG). 
Promovido pelo Fórum Nacional pela 
Democratização das Comunicações 
(FNDC), foi considerado um sucesso, 
tanto pelo nível dos debates 
desenvolvidos como pela participação 
de cerca de 700 militantes de 
entidades nacionais e internacionais 
que lutam contra a concentração da 
mídia. Entre as entidades presentes 
estiveram o Ministério da Cultura, 
Ministério das Comunicações,  
Ministério Público Federal, centrais 
sindicais, parlamentares, coletivos 
de juventude, além de redes de 
jornalistas comprometidos com 
a luta pela regulamentação da 
mídia no país. Além destes foram 
convidados palestrantes do Canadá, 
Uruguai e Argentina, para auxiliar 
na montagem de um panorama 
da conjuntura internacional das 
lutas pela democratização das 
comunicações.  O ANDES-SN esteve 

Assessorias jurídicas se reunem em Brasília 
Durante os dias 9 e 11 de abril, em Brasília 
(DF), foi realizado o Encontro do Coletivo 
Jurídico do ANDES-SN. O evento, promovido 
pelo Sindicato Nacional e Assessoria 
Jurídica Nacional, oportunizou a atualização 
e instrumentalização das assessorias 
jurídicas das sessões sindicais e suas 
diretorias a partir do debate de temas de 
relevância neste momento, no que se refere 
à educação pública federal e às carreiras do 
Magistério Superior (MS) e do Ensino Básico 

Técnico e Tecnológico (EBTT). 
Participaram cerca de 70 advogados e 
dirigentes sindicais, representando em torno 
de 30 Seções Sindicais.  Entre os temas 
debatidos estiveram a criminalização dos 
movimentos sociais, FUNPRESP, Carreira do 
MS e EBTT, revisão geral da remuneração, 
entre outros. O encontro foi coordenado pelo 
encarregado de Assuntos Jurídicos, professor 
Fausto Camargo Júnior, e pelo advogado 
Rodrigo Torelly, da Assessoria Jurídica 

Nacional. A ADUFPel esteve representada 
por sua presidente, Celeste Pereira, e pelo 
assessor jurídico, Samuel Chapper. “É muito 
importante que este debate jurídico ocorra, 
e com a presença dos diretores das seções 
sindicais acompanhando-o. Sabemos que 
muitas das demandas podem ter caminhos 
legais, administrativos e jurídicos, mas 
a ação política e suas implicações são 
determinantes para a tomada de decisão”, 
afirmou Celeste. 

CAVG

ADUFPEL

representado pela diretora nacional Liliane 
Machado e, como constituinte do Comitê 
Pelotas do FNDC, a ADUFPel foi representada 
pelo diretor Henrique de Mendonça. “A 
impressão que fica é a de que o governo 
federal seguirá, finalmente, o exemplo 
dos nossos vizinhos, Uruguai e Argentina, 
propondo ao Congresso Nacional o debate 
necessário para a democratização da mídia. 
. A pressão popular contra a criminalização 
das iniciativas comunitárias de comunicação, 
a falta de critérios para a concessão de 
canais de rádio e TV, os abusos cometidos 
por parlamentares contemplados e que 
arrendam horários de programação para as 
diversas igrejas, a tendência de supressão 
da classificação indicativa, entre outras 
tantas ilegalidades cometidas, têm forçado 
o governo à revisão de seu posicionamento 
contemplativo”, afirma Henrique. Mais do que 
nunca é hora da população se mobilizar nesta 
luta. 
O Projeto de Lei de Iniciativa Popular 
(PLIP) precisa reunir as assinaturas para 
iniciar sua tramitação na Câmara dos 
Deputados. Informe-se e assine no site 
(paraexpressaraliberdade.org.br).

Investimento em obras e infraestrutura em questão
Em nota, a assessoria de imprensa do campus Pelotas-Visconde da Graça (CaVG) 
informou que a administração “vem investindo em obras e reformas com o objetivo 
de proporcionar melhorias na sua infraestrutura”. Entre as principais mudanças, 
citam a obra de pavimentação das ruas do campus e a construção do novo 
restaurante para os alunos. “Além disso, o prédio 58, antes interditado, recebeu 
recentemente a instalação de ventiladores e a colocação de cortinas nas salas e 
no miniauditório”, informa. . Outras medidas incluem a reforma no posto de vendas 
localizado na entrada do CaVG, que passa por melhorias internas e externas. “Todas 
estas melhorias têm a intenção de oferecer um espaço mais propício ao processo 
de aprendizagem dos alunos”, conclui. Entretanto, a professora Maria Lúcia Monteiro, 
dirigente sindical do Sinasefe, informa que as melhorias em infraestrutura para a 
sala dos professores não foram realizadas e as condições de trabalho continuam 
precárias. “As melhorias do prédio 58 eram reivindicações dos professores, assim 
como uma reforma no antigo restaurante”. O que causa preocupação é  que os 
recursos para as obras sejam insuficientes para sua conclusão, uma vez que a 
instituição também está sofrendo com os cortes de verbas na educação. Fo
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GERAL

ENTREVISTA |Combate à repressão

Durante os dias 31 de março e 1º de abril aconteceu, na Universidade do Rio Grande do Sul (UFRGS), em Porto Alegre, o Seminário 
Nacional da Comissão da Verdade do ANDES-SN. O encontro proporcionou um intenso debate sobre a ditadura na América Latina e 
sua discussão será sistematizada em um Caderno Especial do Sindicato Nacional, que será lançado no 60° Conad. A Assessoria 

de Imprensa da ADUFPel foi convidada a cobrir o Seminário e realizou uma entrevista com o professor do departamento de Sociologia da 
Universidade Estadual Paulista (Unesp) e dirigente da Adunesp, Fábio Ocada, sobre o trabalho desenvolvido pela Rede Nacional de Comissões 
da Verdade Universitárias.

Fábio,  em que contexto surgiu a Comissão 
da Verdade na Unesp quantos filiados tem 
a Rede?

A Rede Nacional de Comissões da Verdade 
Universitárias hoje conta com 18 filiadas 
entre as 22 existentes. Na Unesp, temos 
uma Comissão da Verdade fundada entre os 
anos de 2013 e 2014, que se desenvolveu 
em um contexto muito particular da nossa 
história recente das universidades paulistas. 
Surgiu durante a maior greve vivenciada, 
que durou 120 dias e envolveu docentes 
e servidores técnico-administrativos da 
USP, Unesp e Unicamp. Desde a greve de 
2014, a reitoria dessas três instituições 
passou a utilizar-se de todos os recursos 
provenientes do regime militar como uma 
forma de desmobilizar e tirar a legitimidade 
do movimento dos trabalhadores. Desde 
então, vinculados à Comissão Nacional da 
Verdade, realizamos um intenso trabalho com 
professores e estudantes no levantamento 
de dados que apontam para as várias 
formas de opressão e chamando a atenção 
para o fato de que muito recentemente os 
três segmentos da comunidade acadêmica 
sofreram intensamente com a repressão por 
parte da reitoria. 

Como tu vês a importância do papel 
desempenhado pela Rede Nacional de 
Comissões da Verdade Universitárias?

O papel é fundamental, pois através dela 
articulamos o trabalho das várias comissões 

locais da verdade que têm levantado muitos 
dados e mostrado a amplitude do que foi a 
repressão empreendida pelo regime militar. 
Se não fosse por essa Rede Nacional todo o 
trabalho dessas comissões estaria isolado. 
A Rede dá unidade ao conjunto dessas 
atividades. 

Quais são os maiores desafios enfrentados 
hoje pelas comissões?

A maior dificuldade enfrentada diz respeito 
à continuidade a todas as atividades 
desenvolvidas. No ano de 2014, no que diz 
respeito à Unesp, a nossa expectativa é 
saber se nós conseguiremos fazer com que 
esse trabalho tenha continuidade de forma 
institucional. 

Em dezembro de 2014 foi finalizado o 
relatório final da Comissão Nacional da 
Verdade. Como tu acreditas que serão os 
desdobramentos desse relatório e quais 
as próximas ações a serem realizadas? 

Existe muita expectativa em relação ao 
que vai acontecer a partir da entrega desse 
relatório. O que nós esperamos é que os 
responsáveis sejam punidos e respondam 
pelos crimes que cometeram. Agora o que 
entra em jogo é a questão das forças políticas 
que têm interesse em suspender o trabalho 
dessas comissões a partir do relatório, mas 
existe também aquela fração que entende 
que é fundamental que medidas efetivas 
sejam tomadas contra essas pessoas. 

Luta por acessibilidade na FAMED

Estudantes da Psicologia e Terapia 
Ocupacional ocuparam a entrada do prédio 
do Colegiado da Faculdade de Medicina 
(FAMED), que abriga os três cursos, no dia 
23 de abril, para reivindicar acessibilidade, 
infraestrutura e ampliação do horário 
de funcionamento da biblioteca, cujo 
fechamento se dá às 15h, mesmo havendo 
aulas noturnas. A mobilização deste dia foi 
simbólica para mostrar ao Colegiado que 
os estudantes estão organizados para 
exigir respostas à burocracia imposta pela 
Universidade. Para a estudante de Psicologia, 
Alexia Juliane Iahnke Steim, que é cadeirante, 
a dificuldade vem sendo enfrentada há dois 
anos, desde que ingressou na Universidade. 
“Para acessar o prédio eu só consigo subir 
de bengala, com dificuldade, mas quem não 

tem mobilidade nas 
pernas não consegue, 
já que não há rampas de 
acesso”, relata. 
Segundo estudantes, o 
Núcleo de Acessibilidade 
e Inclusão (NAI) alega 
não poder mexer na 
estrutura porque o 
prédio é histórico. No 
entanto, na Faculdade 
de Direito (também 
prédio histórico) há uma 
rampa adicionada na 
frente do prédio para 
facilitar o acesso de 
pessoas com debilidade 
física.
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O cenário que se desenha no Brasil 
vem assustando os trabalhadores: o 
Congresso eleito é o mais conservador 

desde 1964, de acordo com o Departamento 
Intersindical de Assessoria Parlamentar, e é 
nesse contexto que assistimos a criação 
do Projeto de Lei (PL) 4.330 e das Medidas 
Provisórias (MPs) 664 e 665. 
As MPs alteram direitos trabalhistas, 
dificultando o acesso a benefícios de 
seguro desemprego e auxílio doença, por 
exemplo. Já o PL 4.330, conhecido como 
“PL das terceirizações”, propõe vias mais 
fáceis e amplas para a terceirização. A 
princípio, propunha terceirização irrestrita 
para empresas do setor público, privado 
e para empresas mistas. Com pressão da 
sociedade organizada, caiu do texto original 
a terceirização para atividades-fim das 
instituições públicas. Entretanto, o PL segue 
sendo uma ameaça grave aos trabalhadores, 
pois dá aval para que todas as outras 

empresas terceirizem suas atividades. 
Em Pelotas, neste ano, pudemos assistir 
o quão difícil é a luta dos trabalhadores 
terceirizados para garantirem seus direitos 
mais básicos de trabalho. Os serviços de 
limpeza e de operacionalização do  Restaurante 
Escola (RE) da Universidade Federal de 
Pelotas (UFPel) estiveram paralisados, em 
abril, por não terem recebido salários, vales 
transporte e alimentação adequadamente 
e aprovaram, em Assembleia, estado de 
greve. Em um jogo de empurra, reitoria e as 
empresas BH e Tradição, que subcontratam 
os trabalhadores, esquivavam-se da 
obrigação de fiscalização e das obrigações 
trabalhistas, respectivamente. Casos 
semelhantes ocorreram na Universidade 
Federal Fluminense (UFF), Universidade 
Federal do de Janeiro (UFRJ), Universidade de 
Brasília (UnB), entre outras, com paralisação 
por falta de pagamentos. 
Outra medida de ataque aos direitos 

sociais e, em especial, à educação pública, 
ganhou corpo no dia 16 de abril, quando 
Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu 
que Organizações Sociais (OS) podem 
prestar de serviços públicos de ensino, 
pesquisa científica, desenvolvimento 
tecnológico, proteção e preservação ao 
meio ambiente, cultura e saúde. Em suma, 
tais atividades podem ser terceirizadas. Para 
as universidades, significa dizer que não é 
mais necessário concurso público para a 
contratação de professores, pois podem ser 
admitidos via OS. 
Por todos os motivos acima citados, a 
mobilização de todas as categorias de 
trabalhadores contra as medidas de ataque 
do governo se faz urgente. As greves que vêm 
ocorrendo e que estão por ocorrer, nesse 
sentido, surgem como instrumento de luta 
das categorias que estão sendo afetadas 
gravemente pelos cortes de direitos sociais 
efetuados por Dilma Roussef. 

Mobilizar para defender nossos direitos!

As reuniões da Constituinte foram 
retomadas no início do ano letivo. Até 
agora foram organizados grupos de 
trabalho para definir a metodologia do 
processo de consulta à comunidade e 
discutir os princípios do documento.  
A ADUFPel ressalta a falta de democracia 
na construção da Constituinte 
Universitária no processo em andamento. 
A entidade defende o fomento à 
ampla participação das comunidades 
acadêmica e externa para que todos 
tenham conhecimento das alterações 
que serão feitas e os motivos que levam 
a elas. Defendemos uma universidade 
pública e democrática!

Constituinte em 
elaboração

ESPECIAL

Organizações Sociais podem 
executar tarefas do Estado

O Supremo Tribunal Federal (STF), 
longe dos holofotes da mídia, decidiu 
que a partir de agora a Administração 
Pública poderá repassar a gestão de 
universidades estatais, escolas públicas, 
hospitais, unidades de saúde, entre outras 
autarquias, para entidades sem fins 
lucrativos como associações e fundações 
privadas de direito privado. 
A decisão foi resultado do julgamento 
da Ação Direta de Inconstitucionalidade 
(ADI) movida pelo PT e PDT em resposta 
à Lei 9.637/98, conhecida como “Lei das 
Organizações Sociais (OS)”, proposta 
durante o governo de Fernando Henrique 
Cardoso.   A ADI esperava por julgamento 
há mais de 16 anos. No dia 8 de abril foi 
derrubada, sendo a Lei das OS julgada 

constitucional, o que quer dizer que elas 
podem executar tarefas do Estado nas 
atividades mencionadas. Com isso, órgãos 
públicos  não precisarão mais realizar 
concurso para contratação de pessoal. 
Basta privatizar e repassar a gestão para 
Organizações não governamentais (ONGs) 
por meio de contratos sem a realização de 
licitação. 
A decisão do STF implica na possibilidade 
de fim do concurso público e da carreira e, 
assim, na perda de qualidade do serviço 
público.  Na prática, é uma transferência de 
responsablidade do Estado para os setores 
privados, podendo significar a terceirização 
de  atividades-fim dos serviços que, 
de acordo com a Constituição, são 
responsabilidades estatais

União entre trabalhadores 
e trabalhadoras, 
movimentos sociais e 
juventude é necessária 
para barrar cortes em 
direitos sociais. 

Nas universidades, é 
necessário movimentar-
se contra a precarização 
das condições de trabalho 
e ensino. 
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MOVIMENTOS

Jornada Nacional de Luta

A Jornada Nacional de Luta 
aconteceu entre os dias 7 e 9 
de abril. O período tem como 
objetivo chamar a atenção 
para a Campanha Salarial dos 
Servidores Públicos Federais 
(SPF).
Durante a Jornada, vários atos 
foram chamados pelo Fórum 
de Entidades dos SPF. Às 
manifestações incorporou-se 
a luta contra o Projeto de Lei 
4.330 (PL 4.330), o “PL das 
terceirizações”, que estava em 
pauta na Câmara dos Deputados.  
Assim, no dia 7, os servidores 
organizaram uma manifestação 
contra o PL em frente à Câmara, 
mas foram duramente reprimidos 
sendo impedidos de entrar na 
“Casa do Povo”. As polícias 
militar e legislativa utilizaram-se 
de gás lacrimogênio e violência 
física contra os manifestantes.
No segundo dia, 8 de abril, uma 
caminhada da Esplanada ao 
Ministério do Trabalho e Emprego 
(MTE) foi realizada. Os SPF 
manifestaram-se pela liberdade 
sindical e pela liberdade do 

ANDES-SN. Do MTE, seguiram 
ao Ministério do Planejamento, 
Orçamento e Gestão (MPOG), 
onde pediram pela abertura 
das negociações com o Fórum 
das Entidades Nacionais dos 
Servidores Público Federias 
(SPF) e foram vitoriosos no 
adiantamento do diálogo com o 
governo. A reunião de negociação 
do Fórum, que iria acontecer 
somente em maio, foi adiantada 
para o dia 23 de abril. Durante 
ela, servidores apresentaram 
uma metodologia de negociação 
e conseguiram antecipar a 
próxima reunião para o dia 14 
de maio, apesar da resistência 
do governo, que segue com um 
discurso de contingenciamento 
de orçamento e utiliza o 
argumento da necessidade de 
esperar a elaboração do Projeto 
de Lei Orçamentária (PLOA) 
de 2016 para negociar com a 
categoria. 
O adiantamento das negociações 
surge como resultado da 
mobilização da categoria durante 
a Jornada Nacional de Luta. 

Dia Nacional de Paralisações

Ocorreu no dia 15 de abril o 
Dia Nacional de Paralisações. 
O dia de manifestações e 
paralisações foi chamado 
pela CSP-Conlutas e outras 
Centrais Sindicais. Participaram 
as centrais, bem como por 
entidades sindicais, coletivos de 
juventude e movimentos sociais. 
O Dia teve como principal motivo 
a luta contra o Projeto de Lei (PL) 
4.330, das terceirizações, e as 
Medidas Provisórias (MPs) 664 e 
665. Em Pelotas, um ato público 
aconteceu no calçadão. Durante 
a manifestação, foram entregues 
panfletos explicativos para as 

pessoas que passavam e para 
os trabalhadores do comércio.
Docentes e servidores da 
Universidade Federal de Pelotas 
aderiam ao dia, paralisando 
as atividades na universidade 
durante manhã e tarde e 
participando do ato. A paralisação 
teve apoio também dos 
rodoviários, que interromperam 
suas atividades entre 3h e 11h, 
da categoria dos bancários, que 
só abriram as portas ao meio 
dia, e dos professores da rede 
municipal e estadual de ensino.
Um novo dia de paralisação está 
previsto para 14 de maio.

Greve dos professores estaduais de São Paulo se 
mantém forte

Há quase dois meses os professores e 
professoras da rede estadual mantêm 
greve em reivindicação por 75,33% 

para equiparação salarial, além de melhores 
condições de trabalho e infraestrutura. O 
salário base da categoria é de R$ 2.415, 
89 para 40 horas semanais de trabalho. Os 
jornais tradicionais evitaram falar do amplo 
apoio da população à greve e não noticiaram 
que mais de 60 mil pessoas se manifestaram 
logo no início dela. A mobilização da categoria 
continua contando com apoio dos cidadãos e, 
enquanto o governo Alckmin não negociar, a 
greve continuará, segundo afirma o Sindicato 
dos Professores do Ensino Oficial do Estado 
de São Paulo (APEOESP). 
Ao longo da greve, algumas ocupações foram 
feitas com intuito de pressionar o governo 
municipal a dar retorno. No dia 23 de abril, 
uma reunião com o secretário de Educação 
de São Paulo terminou sem acordo. Ao fim da 
reunião, professores tentaram ocupar a sede 
da secretaria, sofrendo repressão policial. 
Até o fechamento desta edição, a categoria 
se mantinha mobilizada compreendendo que 
a luta irá garantir melhores condições de 
trabalho e estudo aos professores e alunos 
nas instituições educacionais.
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Falece Eduardo Galeano aos 74 anos

No 13 de abril, Eduado Hughes Galeano, 
uma das grandes vozes da esquerda, 
faleceu. Galeano era escritor e 

jornalista, militou contra a ditadura argentina 
e suas obras inspiraram e seguem inspirando 
uma visão mais humana do mundo. Seu 
livro de maior repercussão, As Veias 
Abertas da América Latina, expôs, sob um 
viés histórico e econômico, a história de 
exploração que enfrentaram os países latino-
americanos desde sua colonização até a 
contemporaneidade. 
Se, por um lado, o trabalho de Galeano era 
expor todas as formas de desigualdades e 

exploração, em uma escrita nua, às suas 
obras nunca faltou leveza e sensibilidade. 
Em livros como As Palavras Andantes e 
Livro dos Abraços, através de pequenos 
relatos, Eduardo critica o aculturamento e a 
estigmatização sofrida pelos povos latinos, 
mas buscando encontrar sempre a beleza da 
vida, seja nos gestos humanos ou mesmo 
nos astros. Eduardo Galeano faleceu, mas 
vive enquanto pudermos sonhar e lutar por 
uma América Latina igualitária, que respeite 
e valorize todas as formas de cultura e, 
principalmente, a de seus tão sofridos povos 
originários. 

“Cada pessoa brilha com luz própria entre todas as outras. Não 
existem duas fogueiras iguais. Existem fogueiras grandes e 
fogueiras pequenas e fogueiras de todas as cores. Existe gente de fogo sereno, que nem percebe o 
vento, e gente de fogo louco, que enche o ar de chispas. Alguns fogos, fogos bobos, não alumiam 

nem queimam; mas outros incendeiam a vida com tamanha vontade que é impossível olhar para eles 
sem pestanejar, e quem chegar perto pega fogo”.                                                          
                         Eduardo Galeano (1940-2015)
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Pelotas participa do Dia 
Internacional do Jazz

No dia 30 de abril é comemorado o Dia 
Internacional do Jazz. A data oficial 
foi criada em 2012 pela Organização 
das Nações Unidas para a Educação, 
Ciência e Cultura (Unesco) em 

comemoração ao gênero 
musical que tem sua 
origem enraizada na cultura 
negra. O ritmo chegou aos 

Estados Unidos em 1808, 
quando cerca de meio 
milhão de africanos foram 

escravizados e levados aos 
estados do sul. Como 

uma forte tradição 
da música tribal, os 
viajantes dançavam 

para manter sua saúde e 
satirizar a forma como eram 

tratados pelos seus senhores.
Em Pelotas, em comemoração 

ao dia, ocorreu um encontro 
de músicos e bandas, com 

concentração na praça Coronel 
Pedro Osório que se estendeu até o 
Mercado Público. A atividade integrou 
o Circuito Internacional de Jazz – 
evento reconhecido pelas Nações 
Unidas e Unesco. As comemorações 
aconteceram simultaneamente 
em 196 países e, pela primeira 

vez, Pelotas fez parte desta 
celebração mundial. 

No dia 30 de abril é comemorado o Dia 
Internacional do Jazz. A data oficial 
foi criada em 2012 pela Organização 
das Nações Unidas para a Educação, 
Ciência e Cultura (Unesco) em 
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tratados pelos seus senhores.
Em Pelotas, em comemoração 

ao dia, ocorreu um encontro 
de músicos e bandas, com 

concentração na praça Coronel 
Pedro Osório que se estendeu até o 
Mercado Público. A atividade integrou 
o Circuito Internacional de Jazz – 
evento reconhecido pelas Nações 
Unidas e Unesco. As comemorações 
aconteceram simultaneamente 
em 196 países e, pela primeira 

vez, Pelotas fez parte desta 
celebração mundial. 

 Poesia no Bar chega à 23ª edição

No dia 17 de abril aconteceu a 23ª edição 
do Poesia no Bar. O evento, segundo um dos 
organizadores, Daniel Moreira,  tem como 
propósito “divulgar a poesia, a literatura 
e outras artes, bem como o trabalho dos 
autores e artistas parceiros no ambiente 
informal do bar (ou restaurante e afins) e 
também promover o intercâmbio cultural, 
levando e trazendo o que está sendo 
produzido de interessante”. 
Na última edição, como de costume, marca-
páginas foram distribuídos e os poetas 
convidados apresentaram seus poemas. 
Intercalado a isso, houve discotecagem de 
Vini Albernaz. 
Daniel Moreira, que também é poeta, conta 

que o Poesia no Bar é organizado pelo Núcleo 
Poesia no Bar, formado por ele, Duda Kleiber e 
Valder Valeirão, e pelo coletivo Mandinga Arte 
e Literatura, do qual mais quatro integrantes, 
Junelise Martino, Ediane Oliveira, Ju Blasina e 
Jairo Lopes, somam-se à divisão de tarefas. 
Desde a primeira edição do projeto, que 
ocorreu em agosto de 2010, já houveram 
edições em Pelotas, Jaguarão e Rio Grande. 
Para o ano de 2015, quando o Poesia no Bar 
completa cinco anos, Daniel conta que a ideia 
é levá-lo a outras cidades (Bagé, Montevideu 
e Porto Alegre) e reformular o aspecto visual: 
“Toda a arte que será criada este ano para 
divulgação do projeto e para a impressão dos 
marca-páginas terá um  nova composição.”
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De 4 a 7 de junho a CSP-Conlutas realiza o 
2º Congresso Nacional da Central Sindical. 
O evento acontece em Sumaré (SP), 
na Estância Árvore da Vida, e pretende 
fortalecer a participação das entidades 
sindicais e a democracia interna. Para se 
inscrever, as entidades e movimentos sociais 
devem fazer cadastro através do site da CSP 
(cspconlutas.org.br/congresso) e realizar o 
pagamento da taxa de inscrição até o dia 15 
de maio. 
Durante o Congresso, haverá também 
espaço de tendas para acomodar bancas 
de movimentos sociais que estejam 
interessados em expor e comercializar seus 
materiais. Mais informações também podem 
ser acessadas no site.

2º Congresso Nacional 
da CSP-Conlutas

Reunião do Setor das IFE discute 
os rumos do movimento docente

A reunião do Setor dos Docentes das 
Instituições Federais de Ensino (IFE), 
que aconteceu nos dias 25 e 26 de 

abril, reuniu, em Brasília (DF), professores de 
37 seções sindicais do ANDES-SN. O encontro 
teve como objetivo avaliar o resultado da 
rodada de assembleias realizadas localmente 
e discutir os rumos do movimento docente. 
As paralisações que ocorreram entre os dias 
7 e 15 de abril reivindicaram ao governo a 
abertura de um processo de negociação com 
o Fórum dos SPF. Mais da metade das seções 
sindicais aprovaram, em suas assembleias, 
indicativo de greve como instrumento de 

luta em defesa dos trabalhadores e contra a 
implementação de medidas que favoreçam a 
precarização, terceirização e privatização do 
setor público. 
Dessa forma, a reunião deliberou o indicativo 
de greve da categoria, com início no período 
entre 25 e 29 de maio; um manifesto contra as 
Organizações Sociais (OS) e o Projeto de Lei 
(PL) 4330 em conjunto com Fasubra, Sinasefe 
e estudantes (ANEL e OE da UNE); a ampliação 
da mobilização e o diálogo com a sociedade 
em todos os campi; a solicitação da reunião 
com ANDIFES e cobrança de posição sobre 
as OS, o PL 4330 e o contingenciamento 

de recursos e intensificação da mobilização, 
conjuntamente com a CSP Conlutas e outras 
entidades sindicais, na defesa dos direitos 
da classe trabalhadora. 
A ADUFPel, como parte das ações de luta, 
irá realizar rodadas de reuniões locais, 
anteriores ao dia 25 de maio, para debater 
a pauta de mobilizações da categoria. 
As primeiras reuniões já aconteceram no 
dia 29 de abril e seis de maio, na sede da 
ADUFPel e foram importantes no sentido de 
ampliar o diálogo entre os docentes. Carreira, 
terceirizações e organizações sociais foram 
alguns dos temas conversados.

Conad Extraordinário acontece em Brasília

Durante os dias 2 e 3 de maio aconteceu 
o 7º Conad Extraordinário em Brasília (DF). 
O evento teve como objetivo debater as 
contribuições do ANDES-SN para o 2º 
Congresso Nacional da CSP-Conlutas. 
Daniela Hoffman, integrante da diretoria da 
ADUFPel, participou do congresso e afirma 
que “o 7º CONAD foi um espaço de reflexão 
que, além de elaborar contribuições do 
ANDES-SN para o 2º Congresso da nossa 
Central Sindical, a CSP-Conlutas, como a 
intensificação de ações na perspectiva da 
construção da greve geral contra os ataques 
aos direitos da classe trabalhadora, analisou 
as próprias ações das seções sindicais junto 
aos espaços da Central na sua construção e 
fortalecimento”. Os 136 docentes presentes 
realizaram uma análise de conjuntura, que 

aponta para a retirada de direitos trabalhistas. 
Por isso, é fundamental a união entre as 
Centrais Sindicais e movimentos sociais na 
luta para barrar o ataque aos trabalhadores. 
Além disso, os servidores aprovaram uma 
moção de repúdio à violência cometida pelo 
governo do Paraná aos professores que se 
manifestavam contra a retirada de benefícios 
previdenciários, cobrando a punição dos 
responsáveis e a instauração de um inquérito 
para investigar os abusos cometidos durante 
o ato. “A defesa da educação pública é de 
nossa responsabilidade, pois nela estão 
assentadas a história e os sonhos das 
gerações. É inaceitável qualquer forma de 
violência impetrada às lutas em defesa 
de direitos da classe trabalhadora” diz o 
documento. 


