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Os servidores técnico-administrativos e docentes do IFSul 
entraram em greve, conforme decisão de Assembleia 
Geral, no dia 20/07. Página 6

O Encontro da Regional RS do ANDES-SN aconteceu em 
Pelotas, na sede da ADUFPel. Participantes debateram 
conjuntura e estratégias de mobilização. Página 4

Encontro Regional do ANDES Greve no IFSul

O  presidente do ANDES-SN, Paulo Rizzo, esteve em Pelotas durante o XII Encontro da Regional Rio 
Grande do Sul do Sindicato Nacional. Antes do evento, concedeu entrevista à ADUFPel, falando 
sobre a greve docente e a realidade da universidade pública.  Página 5

“Nós não fazemos a luta escolhendo o 
momento de fazê-la, a gente faz quando 
ela é necessária”.
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EXPEDIENTE

Vivemos um período de resistência 
e enfrentamento a um Estado que 
retira direitos dos trabalhadores em 

favorecimento e entrega do público ao setor 
privado. 
A greve dos Servidores Públicos Federais 
(SPF), que engloba docentes e técnico-
administrativos das Instituições Federais 
de Ensino (IFE), luta pela qualidade do 
serviço público, pela defesa das carreiras 
e contra a precarização e terceirização. A 
mobilização do setor da educação federal 
pauta, principalmente, a reversão dos cortes 
de verbas da educação pública, a defesa da 
carreira docente, que inclui paridade entre 
ativos e aposentados, melhores condições 
de trabalho e a defesa da autonomia 
universitária.
Menosprezando os efeitos dos cortes 
de mais de 9 bilhões que o Ministério da 
Educação (MEC) sofreu, o governo repassa a 
responsabilidade da crise enfrentada pelas 
IFE para as administrações, orientando que 
os reitores, de acordo com a “autonomia 
universitária”, decidam sobre quais contas 
serão pagas (veja o Comunicado nº 27 do 
Comando Nacional de Greve do ANDES-SN, 
disponível em grevenasfederais.andes.
org.br). Utilizando o conceito de autonomia 
universitária à sua conveniência, o MEC desvia 
a atenção das medidas que, de fato, atacam 
esse princípio no âmbito das IFE, como, por 
exemplo, os contingenciamentos arbitrários 
de recursos, a ingerência da Advocacia 
Geral da União (AGU) sobre as procuradorias 
jurídicas, o repasse compulsório da 
administração e do patrimônio dos Hospitais 
Universitários para a EBSERH.
Em relação à carreira docente, o governo 
desconsidera os conceitos estruturantes 
e apresenta proposta que trata, 
exclusivamente, de aspectos financeiros. 
Mesmo assim, desconsidera as perdas 
inflacionárias anteriores a 2016 e aponta 
projeções futuras (irreais), que descartam 
qualquer reposição inflacionária para os 
quatro anos seguintes.
Foi a pressão da movimentação trabalhadora 
que obrigou o governo a abrir e estabelecer o 
diálogo. O desenrolar da negociação depende 
da força do movimento paredista, porque só 
a luta muda a vida!

Movimentação de 
forças

EDITORIAL

AGENDA

10 a 12/08

Reunião da Diretoria do ANDES-SN pós 60º CONAD, em Vitória/ES 

Reunião da Diretoria do ANDES-SN antecedendo o 60º CONAD do 
ANDES-SN, em Vitória/ES

17 a 18/08

13 a 16/08 60º CONAD com o tema “Atualização da luta em defesa dos direitos 
dos trabalhadores, da liberdade de organização sindical dos docentes 
para enfrentar a mercantilização da educação”, em Vitória/ES

18/08 Seminário “A Corrupção e o Sistema da Dívida”, em Brasília/DF

6/08 Marcha dos Servidores Públicos Federal, em Brasília/DF

A ADUFPel está aguardando a resposta do documento protocolado na reitoria  
da Universidade Federal de Pelotas (UFPel), que cobra explicações sobre a 
magnitude dos cortes orçamentários para o ano de 2015 na instituição. O 
pedido foi encaminhado no dia 17 de julho e o prazo para retorno terminou no 
dia 31. Entretanto, não houve nenhuma manifestação por parte da instituição.
Em reunião entre Fórum dos Servidores Públicos Federais (SPF), Ministério 
do Planejamento, Orçamento e Gestão (Mpog) e Ministério da Educação 
(MEC), ocorrida no dia 22 de julho, o Secretário de Educação Superior, 
Jesualdo Pereira Farias, afirmou que há, de fato ,cortes orçamentários nas 
universidades públicas. Entretanto, passou a responsabilidade aos reitores, 
dizendo que cabe a cada reitor, no âmbito da “autonomia universitária”, decidir 
quais contas serão pagas. Por isso, a ADUFPel afirma a necessidade de que 
a nossa universidade torne público a abrangência da redução orçamentária, 
assim como quais setores serão afetados com os cortes e que critérios serão 
estabelecidos para os definir.
O documento pode ser acessado no site da ADUFPel (adufpel.org.br).

UFPel ignora pedidos de esclarecimentos sobre cortes no orçamento 

A ADUFPel realizou, no mês de julho, processo de seleção para contratação 
de um (a) novo (a) estagiário (a). Entre nove inscritos, a selecionada para 
trabalhar junto a equipe de comunicação da seção sindical foi a estudante do 
sexto semestre de Jornalismo, Vitória Trescastro Pacheco. Maiara Marinho, 
que estagiou durante o período de seis meses na ADUFPel, sairá para 
dar continuidade aos estudos na Corporación Universitaria Minuto de Dios 
(Uniminuto), Colômbia.

ADUFPel seleciona nova estagiária
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Docentes rejeitam proposta do governo 
e aprovam articulação com os SPF

Durante o mês de julho, reunidos em 
assembleias gerais, os docentes 
da UFPel rejeitaram a proposta de 

reajuste salarial apresentada pelo governo; 
constituíram o novo Conselho Fiscal da 
ADUFPel; e deliberaram a realização de 
atividades conjuntas com os Servidores 
Públicos Federias (SPF) em Pelotas. 

Proposta não cobre infl ação
O governo federal apresentou ao Fórum das 
Entidades dos Servidores Públicos Federais 
no dia 25 de junho, em reunião no Ministério do 
Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG), 
a proposta de reajuste salarial abaixo da 
projeção da inflação – 21,3%, parcelado em 
quatro anos, a partir de 2016. Em votação 
na assembleia realizada no dia 3 de julho, a 
proposta foi rejeitada, reiterando que a greve 
não é pautada por questões salariais e que 

os principais pontos de reivindicação não 
foram abordados: corte de verbas na pasta 
da educação, carreira docente e condições 
de trabalho nas Instituições Federais de 
Ensino (IFE).

Categoria docente não exercerá atividades 
dos TAE em greve
No dia 10, foi deliberado que a categoria 
docente não exercerá nenhuma atividade 
cuja responsabilidade seja dos TAE, que se 
encontram em greve desde 28 de maio. 
Como encaminhamento, será entregue um 
documento à Reitoria, direções de unidades 
e coordenações de colegiados de cursos, 
respaldado pela assessoria jurídica da 
seção sindical, referente a assédio moral, às 
atividades de cada categoria e possíveis 
desdobramentos da manutenção do 
calendário acadêmico.

Além disso, serão encaminhados outros 
dois documentos: à administração da 
Universidade, solicitando que torne explícitos 
os impactos, na UFPel, dos cortes de verba 
da educação; e um manifesto público, que irá 
tratar, também, de questões acadêmicas, 
alertando os estudantes de seus direitos, 
como a indissociabilidade de aulas teóricas 
e práticas que envolvam docentes e TAE.
Aprovaram, ainda, a realização de atividades 
de mobilização da Campanha Salarial 
Unificada 2015 junto aos demais SPF e 
a discussão sobre as negociações com 
o governo federal. A primeira atividade 
aconteceu no dia 15, na esquina democrática 
do centro de Pelotas, e teve como 
objetivo dialogar com a população  sobre a 
precarização dos serviços públicos federais 
e denunciar as medidas governamentais que 
retiram os direitos dos trabalhadores. 

JURÍDICO

Passados 27 anos da promulgação da 
Constituição Federal, o tema que envolve a 
greve no serviço público, reconhecida como 
direito dos servidores no inciso VII do art. 37 
tem a possibilidade de sua regulamentação 
como forma de inviabilizar o seu próprio 
exercício. 
Desde 2011, tramita no Senado projeto 
de lei para regulamentação deste direito. O 
Projeto de Lei do Senado (PLS) 710/2011, 
apresentado pelo senador Aloysio Nunes 
Ferreira (PSDB-SP), que disciplina o exercício 
do direito de greve dos servidores públicos, 
se encontra, desde março deste ano, na 
Comissão de Direitos Humanos e Legislação 
Participativa do Senado (CDH), aguardando 
parecer do senador Paulo Paim (PT-RS).

O PLS 710/2011 tramita em conjunto com o 
PLS 287/2011, que dispõe sobre as relações 
de trabalho, o tratamento de conflitos, o direito 
de greve e regulamenta a Convenção 151 da 
Organização Internacional do Trabalho (OIT), 
estabelecendo as diretrizes da negociação 
coletiva no âmbito da administração pública 
dos poderes da União, dos estados, do 
Distrito Federal e dos municípios. 
A Comissão de Consolidação da Legislação 
Federal e Regulamentação de Dispositivos 
da Constituição do Senado aprovou, no 
dia 11 de novembro de 2014, relatório do 
senador Romero Jucá (PMDB-RR) sobre 
a regulamentação do direito de greve do 
servidor público. A deflagração da greve, 
pela proposta, tem como efeito imediato 

o corte do ponto, atingindo diretamente o 
recebimento dos vencimentos e a retirada 
da contagem de tempo de serviço.  
Nos termos do projeto, é condição para 
o exercício do direito a demonstração da 
tentativa de negociação, a apresentação 
de plano de continuidade dos serviços 
públicos, a informação à população 
sobre a paralisação, as reivindicações 
e a apresentação de alternativas para o 
atendimento ao público. Estes são apenas 
alguns dos principais pontos que tornam 
clara a proposta de criar obstáculos, através 
da regulamentação, o exercício de um direito 
assegurado na Constituição Federal.

Assessoria jurídica da ADUFPel

A regulamentação da greve no serviço público
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Encontro debate 
conjuntura e mobilização 

docente no RS

O XII Encontro da Regional RS do ANDES-
SN aconteceu em Pelotas (RS) nos dias 
10 e 11 de julho, na sede da ADUFPel. 

Participantes das seções sindicais ADUFPel, 
Aprofurg, SEDUFSM, Sesunipampa e Seção 
Sindical do ANDES na UFRGS debateram 
o contexto de crise do capital, medidas 
de austeridade e retirada de direitos dos 
trabalhadores, pensando em estratégias de 
organização que possibilitem uma frente de 
luta contra o ataque à classe trabalhadora, à 
educação pública e à categoria docente. 

Crise, austeridade e universidade pública
A primeira mesa tratou de conjuntura e foi 
conduzida pelo presidente do ANDES-SN, 
Paulo Rizzo. O professor falou sobre as 
medidas de ajuste fiscal aplicadas pelo 
governo federal, o caráter público das 
universidades brasileiras e as mobilizações 
em defesa da educação. Rizzo trata do 
ajuste como uma medida política que visa 
“garantir a lucratividade do capital, retirar 
direitos da classe trabalhadora, flexibilizar  
as relações de trabalho e reduzir os gastos”. 
Sobre a universidade, Paulo mencionou que 
a essência pública vem sendo descumprida. 
A greve, assim, não é só pelo salário, mas 
sobretudo em defesa do caráter público das 
instituições de ensino superior. 

Ajuste fiscal e precarização da carreira 
docente
A segunda mesa de debates do Encontro 
teve como tema “Ajuste fiscal e precarização 
do trabalho docente”, com a participação 
do diretor da ADUFPel, Giovanni Frizzo e do 
professor Carlos Schmidt, representando 
a Seção Sindical do ANDES-SN na UFRGS. 
Schmidt abriu a mesa falando sobre a crise 
do capitalismo; a história do capital; e fez 
uma breve análise sobre a crise na Grécia. 
O professor explicou que as medidas de 
austeridade do governo federal geram sérias 

consequências para os trabalhadores, 
como a redução da massa salarial e dos 
empregos. Schmidt criticou a postura do 
governo brasileiro, que mantém a mesma 
estrutura macroeconômica desde o governo 
do Fernando Henrique Cardoso. Frizzo 
destacou as consequências do ajuste e da 
precarização do trabalho docente. Para ele, 
“o governo retira os recursos do setor público 
enquanto amplia os do setor privado e ataca 
os direitos dos trabalhadores”. 

Estratégias de mobilização
A terceira mesa, que aconteceu durante a 
tarde do sábado (11), foi composta por 
representantes das seções sindicais. Os 
professores Adriano Figueiró (SEDUFSM), 
Carlos Alberto Gonçalvez (ANDES-UFRGS), 
Dáfni Fernanda Marchioro (Sesunipampa), 
Daniela Hoffman (ADUFPel) e Elmo Swoboda  
(Aprofurg) falaram sobre as especificidades 
e a mobilização docente em suas 
universidades, pensando conjuntamente em 
estratégias de mobilização. O fortalecimento 
dos meios de imprensa sindical, bem como 
a ampliação do caráter informativo das 
assembleias foram pontos destacados 
como estratégicos para o crescimento do 
movimento. A diretora da ADUFPel, Daniela 
Hoffman, afirmou a necessidade de continuar 
realizando trabalhos de conscientização. 
“Precisamos fazer entender que esse é o 
momento de resistência”, disse. 
A presidente da ADUFPel, Celeste Pereira, 
apontou a importância do Encontro: “Neste 
momento de crise, reunir as seções 
sindicais do Rio Grande do Sul, trocar 
experiências e ideias, saber das dificuldades 
e dos avanços de cada uma, é estimulante!  
Nossos contextos são muito parecidos e 
nos fortalecemos com essa interação. A 
presença do Paulo Rizzo também nos trouxe 
a energia do movimento nacional e a unidade 
dos Servidores Públicos Federais”. 

No mês de junho, a Proposta de Emenda 
Constitucional (PEC) 171/93, que prevê 
a diminuição da maioridade penal de 18 
para 16 anos, foi posta em discussão 
na Câmara dos Deputados. Movimentos 
sociais e de juventude se organizaram no 
país inteiro para debater junto à sociedade 
o tema, defendendo mais educação e 
menos prisões. Em Pelotas, foi feito um ato 
unificado com aula pública e panfletagem no 
centro da cidade. 
A PEC 171 foi rejeitada em 1º de julho, não 
alcançando os 308 votos necessários. No dia 
seguinte, o presidente da Câmara, Eduardo 
Cunha, chamou novamente a votação, 
retirando do texto crimes de tráfico e roubo 
qualificado. Alguns deputados consideraram 
inconstitucional a atitude pois, segundo o 
parágrafo 5° do artigo 60 da Constituição 
Federal, é proibido votar no mesmo ano uma 
PEC rejeitada. Entretanto, ela foi apreciada 
e aprovada. Haverá um segundo turno na 
Câmara e, após, discussão no Senado.  
Para Giovanni Frizzo, diretor da ADUFPel, a 
aprovação desta PEC é uma expressão da 
atual conjuntura política do país. “A agenda 
conservadora tem intensificado os ataques 
a direitos sociais e trabalhistas da população 
brasileira. A redução da maioridade penal, 
aprovada na Câmara dos Deputados, trata 
do aprofundamento da criminalização da 
juventude pobre e negra, que será a parcela 
da população que sofrerá mais com este 
retrocesso”. 
Outra pauta referente ao assunto é o Projeto 
de Lei do Senado (PLS) 333/15. Com apoio 
da presidente Dilma Rousseff, aumenta de 
três para dez anos o limite da pena a jovens 
infratores. O PLS foi aprovado pelo Senado 
e agora vai para a Câmara dos Deputados. 
“Ao invés de garantir políticas sociais 
que garantam condições adequadas de 
vida para a população, especialmente a 
juventude, investindo em serviços públicos 
de qualidade que permitam acesso à 
educação pública, saúde pública e demais 
direitos sociais, o Congresso Nacional 
hegemonicamente comprometido com os 
setores empresariais, ataca a maioria da 
população que é pobre e vive em péssimas 
condições”, finaliza Giovanni. 

Maioridade penal
em pauta
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“Nós não fazemos a luta escolhendo o momento 
de fazê-la, a gente faz quando ela é necessária”.

Entrevista com Paulo Rizzo, presidente do ANDES-SN

O presidente do ANDES-SN esteve em Pelotas durante o XII Encontro da Regional Rio Grande do Sul do ANDES. Antes do evento, Rizzo 
concedeu entrevista à ADUFPel, falando sobre a greve docente e a realidade da universidade pública. Ainda, traçou um paralelo entre 
a época em que foi presidente do Sindicato Nacional pela primeira vez, entre 2006 e 2008, e o contexto atual. A conjuntura recente, 

para ele, é a mais difícil até então, pois ameaça o caráter público da universidade brasileira. Confira abaixo.

Voz Docente (VD): O senhor poderia 
relembrar quais os principais motivos 
da deflagração do movimento de 
greve docente e as pautas conjuntas e 
específicas?

Paulo Rizzo (PR): A greve foi o último recurso 
que nós tivemos por falta de negociação do 
governo diante de nossa pauta. Esta inclui a 
defesa do caráter público da universidade, 
contra processos de privatização que 
ocorrem hoje dentro das instituições, por 
autonomia universitária e reestruturação da 
carreira docente. Também construímos junto 
aos Servidores Públicos Federais [SPF] uma 
campanha salarial unificada em torno da 
reposição anual de salário, com índice de 
27,3%, uma política salarial com correções 
das distorções que existem na carreira e 
outras reivindicações. 
Diferente da última greve que fizemos, no 
ano de 2012, em que no primeiro dia já 
existiam 32 instituições em greve, nesta o 
processo de adesão tem sido mais lento e 
polêmico em várias universidades. Acredito 
que seja um reflexo dessa situação de ajuste 
fiscal, o que é aparentemente contraditório, 

pois no momento em que mais precisamos 
lutar há um certo acomodamento de setores 
da universidade que não acreditam na luta, 
que acham que não é o momento e que 
não seria frutífero. Acontece que nós não 
fazemos a luta escolhendo o momento de 
fazê-la, a gente faz quando ela é necessária. 
O ajuste fiscal está impondo a necessidade 
de lutarmos. Acredito que nós temos 
que continuar dialogando com a base da 
categoria, entendendo que essa é uma 
greve difícil e dura, mas que vai continuar. A 
participação de todos é muito importante.

VD: Sobre o processo de negociação, 
qual a avaliação? E o que se pretende nas 
próximas reuniões?

PR: É preciso ficar claro que nós estamos 
tendo reuniões com o governo num momento 
em que ele está aplicando o ajuste fiscal. 
E esse ajuste tem representado, por um 
lado, não responder satisfatoriamente 
as nossas reivindicações e, por outro, 
aprofundar a crise da universidade e dos 
serviços públicos em geral por meio dos 
cortes orçamentários. Então as reuniões têm 
ocorrido, tanto no Ministério da Educação 
[MEC] quanto no Ministério do Planejamento, 
Orçamento e Gestão [MPOG], porém seus 
resultados não são satisfatórios. Eu diria que 
houve um indício de um início de negociação 
quando o secretário de relações de trabalho 
do MPOG lança uma proposta, mas quando 
voltamos pela segunda vez ele manteve-
se intransigente, não querendo apresentar 
qualquer coisa diferente daquilo. Portanto, 
não dá para caracterizar ainda que estejamos 
tendo negociações efetivas.

VD: O senhor já foi presidente do ANDES-
SN em outra ocasião, em 2006. Quais as 
maiores diferenças entre esses períodos?

PR: Toda vez que a gente inicia uma gestão, 
tanto no Sindicato Nacional quanto regional, 
nos dizem: ‘essa conjuntura é a pior que já 
existiu’. Isso me disseram em 2006, mas a 
experiência  diz que não. A conjuntura mais 
difícil é essa que estamos vivenciando, pois 
estamos vivendo uma crise na universidade 
sem precedentes, cujas consequências 
podem ser estruturais em termos do que 
acontece na universidade pública brasileira. 
Estamos sob o risco de perder muitas das 

nossas conquistas. Quando comparamos a 
universidade brasileira com as que existem 
nos demais países da América Latina, nós 
vemos que no restante da América Latina não 
existe mais a universidade tal qual existe no 
Brasil. Na Argentina, na Colômbia e na maior 
parte dos países, a maioria dos professores 
tem contratos precários. Nós ainda temos 
uma universidade em que há professores com 
dedicação exclusiva e há a indissociabilidade 
entre ensino, pesquisa e extensão. Então 
é um momento extremamente importante. 
Precisamos ter muita atenção, porque as 
medidas que estão tentando tomar são de 
descaracterização da nossa universidade. E 
por isso que o nosso primeiro eixo de pauta 
é em defesa do caráter público dela.

VD: Para fechar, como aproximar mais a 
base da luta?

PR: O que está ocorrendo é que os 
professores não têm a dimensão do que 
está acontecendo. Nós vivemos nos últimos 
anos um processo de intensificação do 
produtivismo dentro da universidade e os 
professores, de uma maneira geral, estão 
presos dentro desse produtivisitmo. Muitos 
ainda não sentiram a importância da luta 
porque acham que seus projetos e o trabalho 
que estão fazendo está satisfatório. Mas 
acredito que a cada dia os professores estão 
tomando mais consciência da crise porque 
começam a senti-la concretamente. Não é 
só na UFPel, mas em todas as universidades, 
que os professores chegam dizendo que ‘há 
outras formas de luta’. A primeira vez que 
eu ouvi falar em ‘outras formas de luta’ foi 
durante a primeira greve que eu participei, 
em 1982. E fiquei sabendo que em 1980, na 
primeira greve, também já tinha aparecido. 
Vão passando os anos e continuam pessoas 
acreditando que existem ‘outras formas de 
luta’, mas até hoje não nos disseram quais são 
essas outras formas. Na verdade, o discurso 
de ‘outras formas de luta’ é uma maneira 
de não aderir à luta. É claro que a greve 
traz muitos transtornos e nós gostaríamos 
de não precisar fazê-la, ou que ela fosse 
curta. Mas sem parar as atividades nós não 
temos condições nem mesmo de realizar 
‘outras formas de luta’. Elas só são possíveis 
quando nós nos encontramos, quando nós 
nos reunimos e quando nos sentimos fortes 
enquanto um corpo e uma categoria em luta.
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Greve no INSS

Os servidores do Instituto 
Nacional do Seguro Social 
(INSS) estão paralisados em 
boa parte dos 26 estados. De 
acordo com informações do 
Sindicato dos Trabalhadores 
Federais de Saúde, Trabalho e 
Previdência (Sindisprev-RS), 
80% das unidades do INSS no 
Rio Grande do Sul estão em 
greve, sendo a adesão  maior na 
região de Pelotas e em Ijuí.  Os 
números foram atualizados até o 
fechamento desta edição.
Os trabalhadores de nove 
regionais (Porto Alegre, Canoas, 
Novo Hamburgo, Caxias do 
Sul, Santa Maria, Passo Fundo, 
Ijuí, Uruguaiana e Pelotas) 
reivindicam reajuste salarial de 
27,5% imediato, com aumento 
gradual durante os próximos 
quatro anos; incorporação das 
gratificações; concurso público; 
melhores condições de trabalho 
e atendimento à população; 
reposição das perdas salariais; 
plano de carreira e fim do assédio 
moral.

Mesma postura de enrolação
O Fórum das Entidades Nacionais 
dos Servidores Públicos 
Federais  (SPF) esteve reunido 

com a Secretaria de Relações 
de Trabalho do Ministério do 
Planejamento, Orçamento e 
Gestão (SRT-MPOG) na tarde do 
dia 7 em Brasília. Na ocasião, foi 
proposto um reajuste de 21,3%, 
dividido em parcelas de 5,5% 
em 2016, 5% em 2017, 4,8% 
em 2018 e 4,5% em 2019. A 
proposta não foi aceita e uma 
nova reunião aconteceu no dia 
20 de julho. O governo manteve a 
oferta, apenas incluindo aumento 
nos benefícios de alimentação, 
auxílios de saúde e creche. 
As entidades dos SPF mantém 
a reivindicação de 27,5% de 
aumento imediato dos salários.
De acordo com a diretora da 
ADUFPel, Daniela Hoffmann, “o 
governo tenta desmobilizar os 
trabalhadores com medo da 
repercussão dos movimentos 
grevistas, mas as categorias 
não estão aceitando negociação 
sem efetiva resposta às suas 
pautas”. O que aconteceu 
com os trabalhadores do INSS 
é similar ao que houve com 
os docentes da Instituições 
Federais de Ensino (IFE), que 
precisaram entrar em greve para 
que o governo abrisse mesa de 
negociação.

Mobilização no IFSul

De acordo com as deliberações 
da 132ª Plenária Nacional do 
Sinasefe, ocorrida no dia 5 de 
julho, os servidores técnico-
administrativos e docentes do 
IFSul aprovaram, no dia 13, em 
Assembleia Geral, a deflagração 
de greve a partir do dia 20. 
No dia 15, os servidores do 
Campus Visconde da Graça 
(CaVG) aprovaram greve 
parcial. Alguns defenderam a 
necessidade de finalizar o ano 
de 2014, que ainda está em 
andamento e tem previsão de 
término para setembro. Outros 
apoiaram a necessidade de 
mobilização diante da atual 
conjuntura nacional. 
Juntamente ao ANDES-SN, 

Fasubra, Fenajufe e Fenasps 
com suas respectivas greves já 
em andamento e/ou aprovadas 
por suas bases, o Sinasefe 
se incorpora ao movimento 
paredista do funcionalismo 
público federal.
Para a presidente da ADUFPel, 
Celeste Pereira, o fato do 
Sinasefe aderir à greve dos SPF 
mostra a força que o movimento 
vai tomando frente à postura do 
governo. “Os Servidores Públicos 
Federais estão se unindo para 
defender suas carreiras e o 
serviço público de qualidade. 
No caso das categorias da 
educação, ainda, nos une à luta 
contra o desmonte da educação 
pública”, afirma. 

A greve indicada para o dia 28 de maio 
pela Fasubra continua em 65 seções 
sindicais no país, número atualizado 

até o fechamento desta edição. No dia 
9 de julho, foi feita uma negociação com 
o Ministério da Educação (MEC), em que 
algumas mudanças foram obtidas através 
do diálogo entre o sindicato nacional e o 
governo. Dentre elas, está o aprimoramento 
da carreira. Será apresentado um cronograma 
para discussão. Além disso, foi exigido que 
as pautas financeiras estivessem sempre 
presentes no processo de negociação. 

Outros itens, como o reposicionamento dos 
aposentados e a cobrança para que saia do 
papel o Plano Nacional de Desenvolvimento 
Profissional da Carreira, também estão em 
questão. No entanto, o governo retorna as 
demandas com respostas incompletas. “O 
que nós esperávamos de avanço na resposta 
do governo era implementar a política de 
capacitação. Isso prevê vagas de graduação, 
mestrado e ensino técnico. O texto que eles 
nos enviaram dando resposta não fala mais 
do quantitativo de vagas e também não fala 
mais do mestrado”, afirma Rogério Marzola, 
coordenador geral da Fasubra.
A categoria dos Técnico-Administrativos em 
Educação (TAE) questiona o investimento da 
União em apenas 3% na educação, enquanto 
gasta com a dívida pública o equivalente 
a 48% da receita. Segundo Marzola, ainda 
há muito o que se fazer pra obter vitórias 
da greve e o próximo mês vai ser de muita 
mobilização. “Em agosto é o momento chave 
pra tentar finalizar as medidas de impacto 
financeiro. Vão se intensificar as ações. 
Acho possível ter algum tipo de avanço. 
Obviamente, na conjuntura atual, vai  haver 

muita resistência do governo, mas temos 
perspectiva de obter alguma conquista”.
Em Pelotas, o Sindicato dos Servidores 
da Universidade Federal de Pelotas 
(ASUFPel) tem organizado assembleias 
frequentemente. O Reconhecimento de 
Saberes e Competências (RSC) é uma das 
pautas mais importantes da categoria, visto 
que versa sobre o Plano de Carreira. Trata-se 
de uma política com retorno financeiro maior 
dado aos TAE com  experiência profissional, 
participação em programas institucionais, 
programas de qualificação, atividades 
administrativas e de gestão, comissões 
e em projetos de pesquisa e extensão. Na 
primeira quinta-feira de julho (2), a Reitoria 
da UFPel se reuniu com representantes dos 
TAE e da Comissão Interna de Supervisão do 
Plano de Carreira e garantiu criar um Grupo 
de Trabalho para a construção do RSC. O 
Grupo já foi constituído. Desde o início da 
greve nenhuma instituição abriu mão da luta. 
Pelo contrário. O número de universidades 
em greve vem aumentando gradativamente. 
AInda, há adesão à greve por categorias de 
outras instituições, como da Fiocruz. 

TAE seguem em greve
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DICA DE FILME: La Negra vive
O documentário “Mercedes Sosa – A Voz da América Latina” foi 
realizado por Rodrigo Vila, filho da cantora, em uma busca por traçar um 
panorama da vida de uma das cantoras mais marcantes do continente 
latino-americano. Rodrigo vai atrás de diversas personalidades que 
estiveram em contato com Sosa, desde músicos e intérpretes a 
amigos e familiares.
A história de Mercedes, conhecida como La Negra, é também a história 
política de seu país e, assim, a ditadura argentina tem grande peso 
em sua carreira artística. O exílio, a prisão e a censura são feridas 
em sua vida. Mas, ao mesmo tempo, marcam a cantora como uma 
voz da liberdade. Além disso, a pobreza vivida até a adolescência  
a levanta contra a desigualdade. Sendo assim, Mercedes Sosa vive 
eternamente em sua música. É como diz Victor Heredia em um trecho 
do documentário: “Se tivéssemos que retratar a América, teria o 
rosto de Mercedes”.

Fotografia, amizade e arte

O jornal Voz Docente entrevistou o Grupo Foto Comentário. Nascido em 2013, é formado por amigos que possuem um interesse em 
comum: a paixão por fotografia. O ponto de encontro é uma cafeteria localizada no Mercado Público, chamada Central Café, a qual 
Paulo Krebs, Luiz Carapeto, Luiz Carlos VazMarcelo Soares,  Luciano Piltcher, Alfonso Montone, Fábio Caetano e elegeram como “quartel 

general” do Grupo (na foto, da esquerda para a direita).

Voz Docente (VD): Como surgiu o Foto 
Comentário e como funciona a dinâmica 
do Grupo? 

Grupo Foto Comentário (GFC):  O Grupo Foto 
Comentário é formado por amigos que se 
reúnem em torno da fotografia. Surgiu como 
proposta em 2013, após uma palestra sobre 
“Fotografia de rua”, feita pelo jornalista 
Luiz Carlos Vaz no espaço Chico Madrid, da 
Sociedade Científica Sigmund Freud, que por 
sua vez encerrava a exposição fotográfica 
do Marcelo Soares intitulada “Tem certos 
dias”. 
Outros dois interessados no assunto, Luciano 
Piltcher e Paulo Krebs, que assistiram a 
palestra, comentaram sobre a falta de um 
espaço para debater sobre o tema. Estava 
posta a ideia que depois de um tempo 
concretizou-se em encontros, a princípio 
semanais, que levaram à formação do 
GFC. Agregaram-se depois ao Grupo, Fábio 
Caetano, Alfonso Montone e Luiz Carapeto.

VD: O Central Café, como ponto de 

encontro, foi escolhido por algum motivo 
especial?

GFC: Como cafeteria de rua, o Central Café 
tem, além do entorno inspirador do Centro 
Histórico da cidade, um público diversificado 
que, além da boa conversa, aprecia também 
outras artes, como músicos, escritores, 
atores e fotógrafos. Universitários e 
professores parece que elegeram o Café 
como ponto de estudos, orientação de 
trabalhos, enfim, um lugar para curtir a vida.

VD: Entre algumas atividades do Grupo 
incluem-se palestras com fotógrafos 
reconhecidos. Quais serão as próximas?

GFC: Em 2014 o GFC trouxe a Pelotas o 
fotógrafo francês radicado em São Paulo, 
Pierre Yves Refalo. O que seria um encontro 
informal com os fotógrafos transformou-
se em um evento público, lotando uma das 
salas do Casarão 6. Este ano, em 7 de 
julho, tivemos a oportunidade de ouvir o 
fotojornalista português, com 45 anos de 

carreira, Fernando Ricardo, que trabalhou 
muitos anos na África cobrindo as guerras 
coloniais, viagens do Papa João Paulo II, 
Nelson Mandela e conflitos no Oriente Médio. 
O evento aconteceu no Museu do Doce, no 
Casarão 8, e foi prestigiado por mais de uma 
centena de pessoas. Mais eventos estão 
sendo preparados para 2015, entre eles uma 
exposição do grupo.

VD: Onde ficam expostas as fotografias 
do Grupo?

GFC: O Grupo realizou a primeira exposição 
coletiva em 2014, em comemoração ao 
primeiro ano de funcionamento da “sua sede” 
e denominou carinhosamente o trabalho 
de “Em torno do Central Café”. A convite 
da Satoleppress, ilustramos a reportagem 
especial da revista da Ecosul, edição de 
julho/agosto de 2015, sobre o Mercado de 
Pelotas. Outros projetos mais audaciosos 
estão na pauta do GFC, mas os principais são 
continuar cultivando a amizade e fotografar 
por puro prazer.
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Em defesa da educação pública

No mês de julho ocorreram duas grandes 
atividades nacionais dos Servidores 
Públicos Federais (SPF): a Caravana 

Nacional em defesa da Educação Pública 
e a Marcha dos SPF. Ambas as atividades 
aconteceram em Brasília com o objetivo 
principal de reivindicar negociações efetivas 
em relação à campanha unificada e contaram 
com a participação de milhares de servidores

Caravana 
A Caravana Nacional em defesa da Educação 
Pública, composta pelas entidades ANDES-
SN, Fasubra, Sinasefe, Anel, Oposição de 
Esquerda da UNE, Fenet e Comando Nacional 
de Mobilização e Greve dos Servidores 
Público Federais (SPF), realizou-se no dia 7 
de julho. Os eventos estenderam-se ao longo 
do dia. Pela manhã, os membros dos SPF 
manifestaram-se em frente ao Ministério 
da Educação (MEC), onde exigiram uma 
audiência com o ministro da Educação, Janine 
Ribeiro, recebendo resposta negativa ao 
pedido. Também houve tentativa de entrega 
do manifesto construído durante a Reunião 
da Educação Federal, mas o ministro não 
quis receber o documento pessoalmente. 
Já na parte da tarde, representantes 
dos servidores foram ao Ministério do 
Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG), 

onde aconteceu uma nova reunião de 
discussão das pautas de reinvindicações.

Marcha
A Marcha dos SPF aconteceu no dia 22 de julho. 
Pela manhã, cerca de seis mil SPF caminharam 
até o Palácio do Planalto. Lá, realizaram uma 
reunião ampliada e representantes dos 
trabalhadores participaram de audiência 
junto à Secretaria-Geral da Presidência da 
República, sendo recebidos por José Lopez 
Feijó, assessor especial da Secretaria-Geral 
da Presidência. Feijó comprometeu-se a 
interceder junto ao MPOG e à Secretaria para 
que a negociação avance. De tarde, houve 
reunião de negociação com o MPOG, com 
presença de representantes do MEC.

Governo não avança na proposta 
Mais uma vez, ambas as reuniões 
de negociação foram marcadas pela 
instransigência do governo. No dia 7, os SPF 
refutaram a última proposta apresentada 
pelo MPOG na reunião do dia 25 de junho. 
O entendimento foi o de que a proposta 
de reajuste salarial de 21,3%, valor abaixo 
da inflação e com pagamento plurianual, 
não dialogava com as reivindicações das 
categorias. Os representantes do governo 
federal afirmaram que estão dispostos 

Docentes, técnicos e estudantes realizam mobilizações em Brasília

a dialogar apenas três itens da pauta: 
negociação coletiva (data-base), benefícios 
e índice salarial. Em relação a este, ainda 
afirmou não abrir mão da perspectiva 
plurianual, ou seja, do parcelamento do 
reajuste ao longo dos próximos anos. 
Na reunião do dia 22, o governo ratificou a 
proposta dos 21,3%, dizendo que este valor 
pode ser aplicado à reestruturação da carrei-
ra. Entretanto, o ANDES-SN afirma que não é 
possível reestruturar carreira com este valor.  
Enquanto as reuniões ocorriam, os SPF 
esperavam pelo desfecho em frente ao 
Ministério. Celeste Pereira, Daniela Hoffman 
e Beatriz Franchini, dirigentes da ADUFPel que 
participaram das mobilizações durante o dia 
7, permaneceram até o fim da negociação. 
Já no dia 22, os docentes da UFPel foram  
representados por Celeste Pereira, Daniela 
Hoffman e Henrique Mendonça, Luiz Veronez 
e Maria Regina Costa. ” A proposta do governo 
não dialoga com a pauta dos SPF, mas nossa 
organização vai nos fazer avançar. A ADUFPel 
entende que a greve nacional está forte e 
se amplia dia a dia, com novas categorias 
se agregando ao movimento. As reuniões 
ocorridas são fruto da mobilização e pressão. 
Temos que ter  a capacidade de manter essa 
articulação para obtermos nossos objetivos”, 
disse Celeste, presidente da seção sindical.

Está se aproximando a data do 60º 
Conselho do ANDES (Conad), que ocorre em 
Vitória (ES) neste ano. O Caderno de Textos 
já pode ser acessado no site do Sindicato 
Nacional (andes.org.br).  O delegado e 
o(s) observadore(s) da ADUFPel serão 
escolhidos em assembleia dia 5 de julho.Fo
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