
VOZ DOCENTE
JORNAL DA ADUFPel . SEÇÃO SINDICAL DO ANDES-SN .  PELOTAS . EDIÇÃO 6/2015

Greve nas IFE se intensifi ca

Técnico-Administrativos em Educação (TAE) param na UFPel 
e em cerca de 90% das Instituições Federais de Ensino 
pelo país. Página 6

Confira o levantamento realizado sobre as condições de 
trabalho e ensino nas faculdades de Agronomia, Arquitetura 
e Urbanismo, Odontologia, Teatro e Dança.  Página 4

Precarização na UFPel TAE em greve

Até o fechamento desta edição do jornal Voz Docente, docentes de 38 instituições 
encontravam-se paralisados por tempo indeterminado. Página 5

Fotos: ANDES-SN
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EXPEDIENTE

Neste mês, tomou posse a nova Diretoria da 
ADUFPel para o biênio 2015-2017. Iniciamos 
um novo período no meio de um velho 
cenário. Temos trabalhado na construção da 
política nacional, acompanhando a agenda 
do Sindicato Nacional, estruturando a base 
da atuação do ANDES-SN, e participando 
de inúmeros eventos que pautam as lutas 
da categoria e dos trabalhadores em geral. 
Fizemos o lançamento do “Dossiê Nacional 
3”, volume II, com o tema da precarização; 
seminários sobre carreira docente, 
precarização, FUNPRESP e uma série de 
atividades em descomemoração dos 50 anos 
do Golpe em parceria com o  IMA, que envolveu  
cine-debate, roda de conversa e exposição 
de fotos. Em âmbito local, procuramos 
manter constante atuação junto à Reitoria 
da Universidade e IFSul-Campus CAVG, nas 
discussões das pautas locais, condições de 
trabalho e carreira docente, de acordo com 
as especificidades de cada instituição, como 
a reivindicação contra o ponto eletrônico 
e o apoio à greve do SINASEFE no IFSul-
Campus CAVG, as lutas contra EBSERH e pela 
Estatuinte Democrática e Soberana na UFPel.  
Destacamos a conquista para a categoria, 
junto a CPPD e ao CONSUN, em relação aos 
estágios probatórios legalizados frente à 
intervenção da seção sindical em defesa dos 
direitos docentes. Acompanhamos a pauta 
e a luta dos TAE, unindo forças e ampliando 
nossa parceria, e a luta dos estudantes em 
defesa dos seus direitos, intermediando 
crises com a administração. É importante 
ressaltar que este é um desafio: manter 
acesa a luta em defesa da educação pública 
num cenário de tantos limites, por conta das 
políticas governamentais de austeridade 
e dos cortes orçamentários do chamado 
“ajuste fiscal”. No Congresso Nacional, foram 
aprovdas e editadas medidas que aviltam 
direitos conquistados ao longo das lutas 
dos trabalhadores. Mas é, do mesmo modo, 
um bom desafio! Sabemos das lutas todas 
que estão postas e dos enfrentamentos 
que teremos neste novo período, junto à 
categoria, para que percorramos o caminho 
que nos pode levar a um Estado mais 
democrático, fraterno e livre. 
Só  a luta muda a vida!

Um velho e conhecido 
cenário!

EDITORIAL

AGENDA

A ADUFPel, no mês de julho, fará seleção para estágio em jornalismo na 
assessoria de imprensa da seção sindical. O objetivo é de oportunizar ao 
estudante conhecimento na área da assessoria de comunicação sindical, 
vivenciando o cotidiano da profissão. A carga horária para estágio é de 
20h semanais. Fique atento ao nosso site/facebook para informações 
sobre o processo seletivo. 

2 a 5/07

“Conjuntura e Estratégias de Mobilização Docente”- XII Encontro da 
Regional do Rio Grande do Sul do ANDES-SN, em Pelotas (RS)

Reunião da diretoria do ANDES-SN, em Brasília (DF)

10 e 11/07

7/07 Caravana em defesa da educação pública, em Brasília (DF)

6/07 Seminário da Educação Federal, em Brasília (DF)

Seleção de estagiário

Assembleia Geral

Os professores da Universidade Federal de Pelotas (UFPel),  na Assembleia 
Geral realizada no dia 24 de junho, decidiram pela não adesão à greve 
nacional da categoria neste momento.
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No dia 14 de maio membros da diretoria 
da ADUFPel e outros docentes 
entregaram na Reitoria a Pauta 

Local de Reivindicações dos docentes da 
UFPel, que foi recebida pelos assessores 
do reitor, Lorena Gill e Paulo Koschier. As 
demandas foram referentes à autonomia 
universitária; condições de trabalho; carreira 
docente e acesso e permanência. Entre 

as solicitações, os professores exigiram 
uma administração mais transparente e 
democrática para a comunidade acadêmica. 
Defenderam melhores condições de trabalho 
e estudo e a implementação de medidas 
de acessibilidade que têm sido ignoradas 
pela administração. Em relação à carreira 
do docente, exigiram que o Relatório Anual 
de Atividades Docentes (RAAD) seja 
significativo e represente a realidade do 
trabalho docente. Além disso, contestaram 
a posição da UFPel em relação aos efeitos 
financeiros retroativos das progressões/
promoções que têm prejudicado muitos 
docentes desde a lei 12.772/2012. Em 
resposta, sobre a Lei Orgânica da ANDIFES, 
a Reitoria não se posicionou em defesa 
da Universidade Pública. Em relação às 
condições de trabalho e estudo, a gestão 
afirmou que tem como compromisso a 
melhoria da infraestrutura e que algumas 

obras estão em andamento. Entretanto, a 
Assessoria de Imprensa da ADUFPel esteve 
em visita a algumas unidades e presenciou a 
precarização da Universidade: falta de espaço 
físico, docentes e técnico-administrativos, 
más condições das salas de aula e dos 
prédios e diminuição do orçamento anual das 
unidades. Veja na página 4 desta edição. Além 
disso, referente à progressão/promoção 
da carreira docente, a Reitoria não deu 
resposta em relação aos efeitos financeiros 
retroativos. Para a presidente da ADUFPel, 
Celeste Pereira, a resposta de reitoria foi 
evasiva, não apontou perspectivas próximas 
e ignorou questões importantíssimas como 
o corte de verbas da educação, indicando o 
alinhamento desta gestão com as políticas 
neoliberais de governo em curso. A Pauta 
Local de Reivindicações e a resposta da 
Reitoria podem ser acessadas, na íntegra, no 
site adufpel.org.br/arquivos/pautas.

Reitoria dá resposta evasiva à 
Pauta Local de Reivindicações

Posse da nova 
gestão e aniversário 

ADUFPel
A nova Diretoria da ADUFPel e o Conselho 
de Representantes tomaram posse no dia 
22 de junho. A gestão dos representantes 
eleitos é de dois anos - 2015 a 2017. A 
cerimônia aconteceu na sede da seção 
sindical, em assembleia geral ordinária, onde 
também foram apresentados e aprovados 
os balanços financeiros referentes aos 
exercícios de 2013 e 2014, bem como o 
balancete do período compreendido entre 
janeiro e maio de 2015, por unanimidade. 

36 anos
Este mês também foi de aniversário para 
a seção sindical. A ADUFPel completou 
36 anos de história no dia 18. Ao longo 
de sua trajetória, a defesa pela educação 
pública e de qualidade sempre foi uma luta 
incessante.Para comemorar o aniversário, 
houve uma confraternização no Botequim 
das Goordas no dia 22 de junho, logo após 
a assembleia de posse da nova Diretoria e 
do Conselho de Representantes.

Assédio moral na educação pública é tema 
de palestra promovida pela ADUFPel

O professor da Universidade Federal do 
Paraná (UFPR), Luis Allan Künzle, esteve 
em Pelotas no dia 19 de junho a convite da 
ADUFPel e da Associação dos Servidores da 
UFPel (ASUFPel), com o apoio do Sindicato 
dos Municipários de Pelotas (SIMP). Künzle 
falou sobre as relações de poder e assédio 
na educação pública; sua experiência como 
docente de nível superior; a política que 
está sendo constituída nas instituições de 
ensino; características e soluções para o 
assédio moral nos órgãos públicos.
Ao conceituar o assédio moral, o professor 
mencionou a importância em discutir o tema 
enquanto assédio institucional. Para ele, 
a política que está sendo construída nas 
instituições o utiliza como uma ferramenta 

de gestão. Não existem, hoje, mecanismos 
eficazes de combate e até de avaliação de 
como o assédio acontece. “Ele atua sobre o 
desenvolvimento psíquico e por isso temos 
uma dificuldade muito grande de caracterizá-
lo. Até mesmo o indivíduo acredita que o 
problema seja ele e se sente inadequado 
no seu local de trabalho”, afirmou. Para 
Künzle, o principal obstáculo enfrentado é a 
falta de estruturas que sejam capazes de 
acolher o indivíduo que sofre o assédio para 
quebrar esse tipo de situação e lutar contra 
os modelos de gestão e de trabalho que 
são impostos no serviço público. Segundo 
o professor, “há uma estrutura, um modelo 
neoliberal que está oprimindo e se tornando 
prática corrente nas relações de trabalho”.
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A precarização na UFPel 
A ADUFPel, conforme decisão da Assembleia Geral ocorrida no dia 22 de maio, está preparando um dossiê sobre a precarização de 

infraestrutura e condições de trabalho nas unidades acadêmicas da UFPel. Através do material enviado por professores e das visitas 
realizadas, observa-se que os principais problemas se referem à carência de estrutura, superlotação de salas de aula e falta de 

pessoal. Confira a seguir o resultado parcial do levantamento. 

Capão do Leão
Persistem os problemas de cortes no 
fornecimento da energia elétrica,  instabilidade 
do sinal de telefone e do acesso à internet. A 
qualidade da água continua ruim. Iluminação 
e segurança inviabilizam a melhor utilização 
do campus à noite. Docentes mencionam 
a falta de espaços de socialização e a 
dependência exclusiva de alimentação no 
Restaurante Escola. Não há farmácia e o 
atendimento de saúde no Campus é precário. 
Não existe viatura de socorro disponível e a 
distância a um pronto atendimento é grande, 
apesar do número elevado de trabalhadores 
e estudantes. A agência do Banco do Brasil 
sofreu, recentemente, mais uma tentativa de 
assalto, incluindo uso de explosivos junto ao 
terminal eletrônico de autoatendimento.

Agronomia
A acessibilidade do prédio é inadequada. 
São três andares sem rampas de acesso 
e elevadores, o que já gerou penalização 
do Ministério da Educação (MEC) durante 
avaliação. Há falta de professores e 
servidores técnico-administrativos e a 
manutenção do patrimônio constitui outro 
problema. As fiações das salas de aula são 

expostas, muitas cadeiras estão quebradas 
e janelas apodrecidas. 

Arquitetura e Urbanismo
O maior problema enfrentado pelos alunos 
e professores da Faculdade de Arquitetura 
e Urbanismo (FAUrb), hoje, está relacionado 
à falta de espaço físico. O diretor Maurício 
Polidori explica que o espaço necessário 
teria de ser, no mínimo, o dobro do atual. 
Além disso, ao lado, encontra-se um terreno 
abandonado, onde há acúmulo de lixo. O 
diretor já protocolou um pedido de compra 
do terreno na Reitoria, porém não há verba 
suficiente para a aquisição. 
Outra dificuldade se refere à redução do 
recurso destinado à manutenção do prédio 
em R$ 14 mil em relação ao ano anterior. 
Também há carência de laboratórios, falta 
de equipamentos gerais básicos e de 
professores e técnico-administrativos.

Odontologia
As dificuldades enfrentadas pelo Curso foram 
motivo de reivindicação dos alunos neste 
ano, que permanecem com as atividades 
paralisadas. O problema mais sério refere-
se à esterilização dos materiais utilizados 

em procedimentos odontológicos. Também 
há falta de materiais básicos e problemas 
na estrutura do prédio, como infiltrações e 
encanamentos velhos. Adriana Etges, diretora 
da Faculdade de Odontologia, também 
menciona a falta de funcionários que foram 
extintos do quadro da Universidade, como 
almoxarife e lavadeira. Hoje são funcionários 
terceirizados da limpeza que realizam o 
trabalho, mas não possuem um treinamento 
específico para a limpeza clínica. 

Teatro e Dança
O Teatro funciona desde 2008 e foi 
o primeiro curso com total adesão ao 
Programa de Reestruturação e Expansão das 
Universidades Federais (REUNI). A graduação 
em Dança foi criada no mesmo ano. Além 
da dificuldade de professores e estudantes 
terem aulas em mais de um local, o prédio 
próprio possui problemas. As salas de aula 
aquecem demais no verão,  havendo apenas 
um ventilador em cada, e as goteiras em dias 
de chuva são frequentes.  O portão de uma 
das entradas do prédio é de difícil manejo e, 
quando falta luz, não é possível abri-lo. Já os 
banheiros da área ao lado dos tablados são 
precários e a fiação elétrica é exposta.

Agronomia
Agronomia

Teatro e Dança

Teatro e Dança

Odontologia
OdontologiaAgronomia
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Greve docente nas IFE 
se intensifica pelo país  

A greve nacional dos docentes das 
Instituições Federais de Ensino (IFE) 
teve início em 28 de maio de 2015. 

A deflagração foi aprovada em 16 de maio, 
a partir dos indicativos das assembleias de 
base das seções sindicais por todo país. 
A greve é fruto dos ataques do governo 
aos trabalhadores, como a priorização dos 
investimentos no setor privado em detrimento 
do setor público, medidas provisórias 
(664 e 665), projetos de lei que interferem 
diretamente nos direitos trabalhistas e o 
“ajuste fiscal”. O corte de mais de R$ 9 bilhões 
da Educação exacerba a precarização e 
sucateamento das instituições de educação 
públicas.

Comando Nacional de Greve (CNG)
O CNG foi instalado para coordenar a greve das 
IFE e representar os docentes nas atividades 
de negociação com o governo. Constitui-se de 
delegados das seções sindicais em greve e 
de observadores. De acordo com o professor 

Giovanni Frizzo, um dos coordenadores do 
Setor das Instituições Federais de Ensino 
Superior (IFES), “o Comando é importante 
porque nele todas as demandas trazidas 
pelos comandos locais são debatidas e, na 
medida em que são necessidades gerais, 
se tornam encaminhamentos para debate 
nos comandos locais. Como por exemplo, 
questões relativas à criminalização da greve 
ou de docentes e os aspectos relativos à 
negociação com o governo”. 

Números da Greve
Até o fechamento desta edição do jornal 
Voz Docente,  38 seções sindicais haviam 
aderido à greve nacional. No momento, além 
do ANDES-SN, a FASUBRA e a FENAJUFE 
estão em greve. Outras entidades, como 
SINASEFE, CONDSEF e FENASPS, estão 
com indicativos aprovados. As adesões das 
seções sindicais ainda estão ocorrendo. O 
presidente do ANDES-SN, Paulo Rizzo, afirma 
que, na história do Sindicato, nenhuma greve 

começou com 100% de adesão. Em 2012, 
quando a maior greve começou, havia 33 
universidades paralisadas e nas semanas 
seguintes a participação foi aumentando. 

Negociação sem proposta é enrolação 
O CNG divulgou, em 10 de junho, o Boletim 
Especial 01, com o resumo das negociações 
entre o ANDES-SN e o governo desde 
2012 - o material pode ser acessado em 
grevenasfederais.andes.org.br. Na última 
reunião com o MPOG, em 24 de junho, o 
governo propôs reajuste salarial abaixo 
da inflação e não tratou do restante das 
reivindicações. Para Frizzo, somente com a 
radicalidade da mobilização, como a greve, 
o governo apresenta efetivamente alguma 
proposta para a categoria. A última reunião 
em que houve propostas negociais foi 
durante a greve de 2012. ”Desde então, as 
reuniões foram somente enrolação, mesmo 
que tenhamos feito diversas outras formas 
de mobilização”, afirmou.

Governo protela as negociações e se nega a apresentar propostas efetivas à categoria

O dispositivo de Medida Provisória (MP) 
nasceu no governo Sarney e passou a 
incorporar a Constituição de 1988. Sucede, 
com algumas diferenças, o decreto-lei, que 
vigorava durante a ditadura militar brasileira. A 
MP consiste em uma transferência do Poder 
Legislativo ao Poder Executivo em situações 
de relevância e urgência. A Presidência da 
República pode editar uma lei e esta passa a 
vigorar imediatamente após publicação, mas 
precisa ser apreciada pelo Congresso em 
120 dias. Exemplos de MP mais recentes são 
as 664, 665 e 668, já votadas pela Câmara 
e Senado. As MPs 664 e 665 praticamente 
impedem o acesso a direitos trabalhistas e 
a MP 668 reajusta impostos de importação/
exportação. Ao texto desta última, no 
entanto, foram acoplados os chamados 

“jabutis” (emendas anexadas à MP e sem 
relação direta com seu tema), permitindo 
as parcerias público-privadas (PPP) para a 
construção de obras públicas na Câmara e 
no Senado, o perdão das dívidas de igrejas 
com o governo, entre outros pontos. As 
medidas foram amplamente criticadas por 
entidades sindicais, movimentos sociais 
e pela juventude. Há o entendimento de 
que o aperto fiscal do governo não é um 
mero ajuste, mas sim a transferência da 
responsabilidade da crise financeira para 
os trabalhadores. Enquanto isso, há a 
concessão de R$198 bilhões para empresas 
privadas que irão executar obras de logística. 
E os bancos, maiores responsáveis pela 
crise fiscal, seguem lucrando e, inclusive, 
às custas da dívida pública brasileira. Tal 

fato pode ser analisado na destinação dos 
recursos públicos, dos quais 47% neste 
ano (R$1,35 trilhão) são para o pagamento 
de juros e amortização da dívida. Tudo 
isso revela claramente que se trata de 
prioridades definidas pelo governo Dilma: o 
discurso sobre necessidade de ajuste tem 
servido unicamente para tentar justificar 
mais retiradas de direitos dos trabalhadores, 
enquanto a torneira dos gastos “no atacado” 
continua aberta a contemplar os interesses 
do setor rentista, das empreiteiras, do 
agronegócio, dos grandes agenciadores do 
setor de serviços”. A ADUFPel manifesta-
se contrária a toda forma de penalização do 
trabalhador e está junto na luta contra estes 
e outros “ajustes” que sigam aprofundando a 
desigualdade social em nosso país.

MPs penalizam trabalhadores
Ilustração: ANDES-SN
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TAE em greve
Movimento paredista dos técnico-administrativos atinge cerca de 90% das IFE

A categoria dos Técnico-Administrativos 
em Educação (TAE) encontra-se em 
greve em 65 Instituições Federais de 

Ensino (IFE). Na Universidade 
Federal de Pelotas (UFPel), 
os técnicos deliberaram 
pela adesão à greve em 
assembleia realizada no 
Sindicato dos Servidores 
da UFPel (ASUFPel), dia 25 
de maio, paralisando suas 
atividades a partir do dia 28. 
As pautas específicas dos 
TAE envolvem, principalmente, 
a reposição de perdas e 
aprimoramento da carreira, 
com índice de 27,3% no piso 
da tabela, considerando as 
perdas de janeiro de 2011 a 
julho de 2016. “Não é aumento 
salarial, é reposição. Mas não 
é só por salários, é também 
contra a terceirização e por 
investimentos pesados na educação pública”, 
informa Aldrovando Jorge, assessor de 
imprensa do ASUFPel. Como reconhecimento 

da mobilização, a categoria dos técnico-
administrativos da UFPel recebeu apoio do 
Conselho Universitário (CONSUN), da Câmara 

de Vereadores de Pelotas e da ADUFPel. 
Quanto a negociações, no dia 12 de junho 
o Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, do 

Superior Tribunal de Justiça (STJ), determinou 
que o governo apresente uma proposta aos 
TAE em 10 dias úteis. Já no dia 16 de junho, 

membros do Comando Nacional 
de Greve (CNG), do qual o diretor 
do ASUFPel, Darci Cardoso 
da Silva, faz parte, foram 
recebidos por parlamentares 
da Câmara e do Senado, que 
se comprometeram a criar um 
canal de negociação entre a 
categoria e o governo. No dia 
25, houve uma reunião entre o 
Fórum dos Servidores Públicos 
Federais (SPF) e o Ministério 
de Planejamento, Orçamento 
e Gestão (MPOG), que propôs 
um reajuste salarial abaixo da 
inflação, desconsiderando as 
outras pautas das categorias e 
as perdas salariais acumuladas. 
A FASUBRA e demais entidades 
presentes, entre elas o ANDES-

SN, criticaram firmemente a proposta 
apresentada. Uma nova reunião foi marcada 
para o dia 7 de julho.

Chilenos lutam por educação pública

O atual sistema educacional do Chile é 
resquício da política ditatorial do governo de 
Augusto Pinochet. Desde 2006, estudantes 
se mobilizam mostrando o descontentamento 
com essa realidade. O projeto neoliberal tem 
se apresentado para a população chilena 
através da restrição do acesso à educação, 
com alto custo das mensalidades no ensino 
superior que resultam em endividamento e 
exclusão. 
Essas problemáticas são decorrentes de 
uma política que tem na educação um 
mecanismo de lucro para empresas privadas 
e, até mesmo, para o Estado, pois ele tem 
autonomia para cobrar dos alunos segundo 
ranqueamento socioeconômico, e assim o faz. 
Outro mecanismo criticado é a determinação 
de verba pelo Estado para universidades 
privadas. Algo muito semelhante acontece 
no Brasil com as parcerias público-privadas 

que direcionam verba pública para o ensino 
privado através de programas como o FIES e 
o PROUNI.
O modelo de educação no Chile tem 
ressaltado as desigualdades sociais, visto 
que muitos estudantes se endividam para ter 
acesso ao ensino superior e muitos outros 
não conseguem nem mesmo ingressar por 
falta de condições financeiras. A pauta 
principal das reivindicações de professores 
e estudantes é uma educação pública 
e gratuita, além do aumento salarial da 
classe docente e reformulação das grades 
curriculares dos cursos.
Segundo Michelle Bachelet, atual presidente 
do Chile, até 2016 o governo pretende oferecer 
gratuidade para 60% de universitários e, 
até 2018, pelo menos 93%. No entanto, 
estudantes e professores pedem educação 
pública e gratuita, já! 

Democratização já!
A consolidação da democracia possui 
estreita ligação com a comunicação. 
Somente com a democratização dos 
meios midiáticos é possível dar espaço 
para a pluralidade de vozes existentes na 
sociedade brasileira. O Fórum Nacional pela 
Democratização da Comunicação (FNDC), 
nesse sentido, articula o projeto de Lei da 
Mídia Democrática que propõe uma nova 
regulamentação da mídia. Diferentemente 
do que setores conservadores apontam, 
a lei não tem sentido de censura! O FNDC 
propõe a normatização da comunicação 
para impedir, por exemplo, a existência de 
conglomerados midiáticos como os que, 
atualmente, controlam esses meios. 
Entretanto, frente a um Congresso de 
maioria conservador, o cenário para esta 
mudança é pouco propício. “Junto a isso, o 
Executivo federal se mostra acuado e, mais 
uma vez, deixa de lado a pauta fundamental 
da democratização da mídia”, aponta 
Diames Brum, representante do Comitê 
pela Democratização da Comunicação - a 
representação local do FNDC, da qual a 
ADUFPel faz parte. Assim, conforme indica, 
a articulação pela democratização da mídia 
torna-se mais urgente ainda. Diames aponta 
o caminho: “É preciso formar uma “grande 
frente para conseguirmos materializar essa 
virada na história no Brasil: A democratização 
dos meios de comunicação!” 
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DICA DE FILME: O Riso dos Outros
A risada é inocente? Há limites para o humor? O documentário 
“O riso dos outros”, de Pedro Arantes, tenta responder a estas 
e a outras indagações. Para isso, são entrevistados diversos 
humoristas e ativistas dos direitos humanos. Andre Dahmer, 
Danilo Gentilli, Jean Wyllis, Laerte Coutinho e Lola Aronovich 
são algumas das vozes ouvidas, que se contrapõem e se 
complementam ao longo dos 52 minutos do filme. 
“O riso dos outros”, percorre os vários vieses de humor, 
analisando o porquê de alguns deles fazerem de alvo grupos 
que já sofrem com exclusão, estigmas e marginalização.  Toda 
locução, mesmo que envolta de humor, carrega um conjunto de 
significações e, sendo assim, é um ato político. A problemática 
trazida pelo documentário é se os humoristas desejam 
reproduzir um senso comum conservador - que subjuga o 
intelecto, ridiculariza características físicas ou práticas de 
certos grupos - ou se desejam ser transformadores.  

O jornal Voz Docente entrevistou o professor de Percussão e Educação Musical da 
UFPel, José Everton Rozzini. O professor ingressou em julho de 2013 na Universidade 
e falou sobre o programa “Música nas Escolas do Rio Grande do Sul”, do qual 

faz parte, e sua experiência em participar do Dandô – projeto de música apoiado pela 
ADUFPel – como integrante da banda anfitriã, Bairro Sur.

Voz Docente: A UFPel é parceira da 
UFRGS no projeto “Música nas Escolas 
do Rio Grande do Sul: Um Programa de 
Formação Continuada para Professores 
das Redes Públicas”. Qual a tua relação 
com esse projeto e como ele funciona?

José Everton: Eu faço parte da Equipe de 
Formação do “Polo - Pelotas” juntamente 
aos colegas, Leandro Maia, Rodrigo Xavier e 
Luan Borba, coordenados pelos professores 
doutores Mario de Souza Maia e Werner 
Ewald.  Criado e coordenado pela UFRGS, 
é um programa de formação continuada 
para professores das redes públicas do Rio 
Grande do Sul com o foco na implementação 
da música nas escolas, orientado na Lei 
nº 11.769, de 2008, que dispõe sobre a 
obrigatoriedade do ensino de música na 
Educação Básica e tem como objetivos 
oferecer cursos e oficinas de música para 
professores e profissionais das Redes 
Municipais e Estadual de Educação do 
RS; qualificar os conhecimentos e as 
experiências de professores dos diferentes 
níveis com o ensino de música e estimular 
as redes de ensino no desenvolvimento de 
abordagens para a inserção da música nas 
escolas. O programa está sendo realizado 
simultaneamente em sete cidades: Porto 
Alegre, Montenegro, Novo Hamburgo, 
Alegrete, Bagé, Gramado e Pelotas. Já 
aconteceram duas edições nos meses de 
abril e maio. Aqui em Pelotas, teremos mais 
dois encontros em julho e em agosto.

Voz Docente: Como está sendo a 
experiência em realizar o Dandô em 
Pelotas e qual o futuro do projeto?

José Everton: O projeto Dandô - Circuito 
de Música Décio Marques, tem 
acontecido em cidades das diversas 
regiões do Brasil. Somente aqui no Rio 
Grande do Sul já são mais de sete 
cidades que estão recebendo o projeto 
(Pedro Osório, Rio Grande, Porto alegre, 
Soledade, Caxias, São Marcos, Terra de 
Areia e Pelotas). Este ano, a primeira 
edição do projeto na cidade aconteceu 
no dia 26 de junho, com a apresentação 
do músico e compositor Cardo Peixoto. 
Em 2014, o projeto amadureceu e 
conquistou inclusive o Prêmio Brasil 
Criativo. O que precisamos agora 
é avançar numa perspectiva em 
que consigamos atender outras 
perspectivas sociais e econômicas 
da região. Para isso, estamos num 
processo de qualificação das nossas 
metodologias, buscando o trabalho e 
o conhecimento especializado nessa 
área de produção cultural para a busca 
de mais parceiros e apoio financeiro 
ao projeto. Atualmente, aliás, o projeto 
contou durante todo o ano de 2014 com 
a parceria entre algumas entidades de 
classe, como por exemplo, ADUFPel, 
Sindicato dos Bancários, Sindicado da 
Alimentação, Sindicado dos Municipários 
de Pelotas e ECO Restaurante.

ENTREVISTA: José Everton Rozzini

O Instituto Mário Alves (IMA) é um instituto de estudos políticos que 
abrange um acervo de livros, filmes e fotografias. Sobre o acervo 
fotográfico que visa resgatar a memória do movimento estudantil 
em combate à ditadura militar, Mana Gotardo, presidente do IMA, 
fala que ele é “resultado de um processo de pesquisa bibliográfico 
aliado à pesquisa a acervos particulares de um conjunto de militantes 
estudantis do período”. O IMA tem como centralidade o tema da 
ditadura e da redemocratização. Mana fala ainda sobre a importância 
de resgatar a história em duas perspectivas. “Nossa preocupação 
esteve sempre associada à formação de espaços de reflexão sobre 
os contextos e condições históricas de reprodução dos regimes 
autoritários para, além da preservação da memória daqueles que 
tiveram suas liberdades e trajetórias interrompidas, que as sociedades 
futuras não sejam novamente submetidas a imposições políticas e 
econômicas”. As fotografias do acervo podem ser encontradas no 
próprio Instituto, na Rua Andrade Neves, 821.

FOTOGRAFIA: Memórias em movimento
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CSP-Conlutas realiza 2° 
Congresso Nacional 

Entre os dias 04 e 07 de junho ocorreu 
o 2° Congresso Nacional da CSP-
Conlutas. Foram quatro dias de debates 

com a presença de 2.639 pessoas, entre 
elas delegados, observadores, convidados 
internacionais e trabalhadores de 3.173 
entidades e movimentos. Pelo ANDES-SN e 
seções sindicais foram 78 docentes.
Entre as lutas construídas desde a realização 
do 1° Congresso, há três anos, foram 
ressaltadas as campanhas contra o Acordo 
Coletivo Especial (ACE), contra a realização 
da Copa do Mundo e das Olímpiadas no Brasil 
e por 10% do PIB para Educação Pública Já; 
a luta pelo transporte público; as greves das 
mais diversas categorias e a construção do 
Espaço de Unidade de Ação, da Assembleia 
Nacional dos Estudantes Livre (Anel), do 
Movimento Mulheres em Luta (MML) e do 
Quilombo, Raça e Classe.

Debates
No primeiro dia, a mesa de abertura, 
coordenada pelo tesoureiro do ANDES-SN, 
Amauri de Medeiros, e pela integrante da 
Federação dos Gráficos de Minas Gerais, 
Eliana Lacerda, reuniu representantes de 
entidades, movimentos sociais e partidos 
políticos que contextualizaram a realização 
do evento. Em seguida, foi apresentado um 

vídeo rememorando as lutas sociais dos 
dois últimos anos, entre estas as Jornadas 
de Junho. O representante da CSP, Atnágoras 
Lopes, falou em nome da central, pedindo 
para que o Congresso honre a história dos 
militantes que fizeram e fazem a classe 
trabalhadora se mobilizar por seus direitos.
Trabalhadores da Argentina, Chile, Colômbia, 
Egito, Haiti, Itália, França, México, Palestina, 
Peru, Tunísia e Turquia também participaram 
de uma mesa de debate e ressaltaram a 
importância da construção internacionalista, 
homenageando Dirceu Travesso, responsável 
da CSP pelas relações internacionais, que 
faleceu recentemente. Além disso, um painel 
sobre conjuntura internacional e nacional, 
com a participação de Luciana Genro (PSOL), 
Mauro Iasi (PCB), e Zé Maria (PSTU), abordou 
a crise econômica e política atual do país.
O Congresso proporcionou, também, um 
espaço para debater a situação atual e os 
desafios da luta no campo. Foram discutidos 
temas como a agricultura familiar e a 
contribuição do êxodo rural para a formação 
da classe trabalhadora urbana no Brasil.

Deliberações
A posição da CSP-Conlutas contra a política 
sindical dependente e subserviente aos 
governos e a favor da construção democrática 

O encontro proporcionou um espaço amplo de debates sobre a luta dos trabalhadores

dos sindicatos e movimentos populares pela 
base foi reafirmada. A proposta do ANDES-
SN, aprovada no 7º Conad Extraordinário 
realizado no início de maio em Brasília (DF), 
que defende a construção de um Setorial de 
Comunicação da central, foi aprovada.
Também foram deliberadas resoluções 
para combater a burocratização sindical. 
As propostas que versam sobre mudanças 
estatutárias foram encaminhadas à 
Coordenação Nacional para a criação de um 
Grupo de Trabalho (GT), que as analisará e 
proporá posteriores modificações.

O ANDES e a Central
O presidente do ANDES-SN, Paulo Rizzo, 
avaliou o encontro como um importante 
espaço para a construção política da Central. 
Para ele, “houve uma grande compreensão 
da crise econômica internacional, de como 
ela afeta o Brasil, e de que as medidas de 
ajuste fiscal que estamos enfrentando aqui 
são as mesmas que afligem os trabalhadores 
de outros países, como Espanha, Grécia 
e Portugal. E que para combater essas 
medidas é necessário enfrentar o governo 
e a oposição de direita que as apoia, 
construindo uma greve geral para barrá-las, 
chamando as demais centrais sindicais para 
a luta unitária”.

Fotografia: ANDES-SN


