
VOZ DOCENTE
JORNAL DA ADUFPel . SEÇÃO SINDICAL DO ANDES-SN .  PELOTAS . EDIÇÃO 02/2021

LEIA TAMBÉM
PEC Emergencial
ataca direitos dos
servidores públicos

Projeto Vivências Teatrais 
em Escolas reúne arte e 
educação no interior do RS

UM ANO DE 
PANDEMIA

Foto: GettyImages

PÁGINA 7 PÁGINA 6

PÁGINA 10



Jornal VOZ DOCENTE / Publicação da Associação dos Docentes 
da UFPel - Seção Sindical do ANDES-SN (ADUFPel) . Tiragem: 
Digital (excepcionalmente durante a pandemia de COVID-19) 

Redação: Gabriela Venzke (MTB 0016368/RS) e Andriolli Costa 
(MTB 896/MS) - Diagramação: Andriolli Costa. Capa: Andriolli Costa.

adufpel.org.br 

Presidenta: Celeste dos Santos Pereira
Primeira Vice-Presidenta: Angela Moreira Vitória 
Segundo Vice-Presidente: Francisco Carlos Duarte Vitória 
Secretária Geral: Miriam Cristiane Alves 
Primeiro Secretário: José Carlos Marques Volcato 
Segunda Secretária: Larissa Dall’Agnol
Primeiro Tesoureiro: Robinson Santos Pinheiro 
Segundo Tesoureiro: Avelino da Rosa Oliveira  
Terceiro Tesoureiro:  Giovanni Ernst Frizzo 

Contato: secretaria@adufpel.org.br / (53) 98405-3726
Colaborações e sugestões para o jornal: imprensa@adufpel.org.br    

Endereço: Major Cícero de Góes Monteiro, 101 - Centro - Pelotas . Cep: 
96015-190 . 

ATENDIMENTO EXTERNO: suspenso durante pandemia de CO-
VID-19. Procure a ADUFPel-SSind por meios digitais das 8h às 12h e das 
14h às 18h.

2 ADUFPel - Seção Sindical do ANDES-SN

EDITORIAL

São diversos desafios 
que o contexto social, po-
lítico e sanitário apresenta 
para o ano de 2021. Um mês 
de tristes recordes batidos: 
mortes e contaminações da 
Covid-19 no país e que tra-
zem enormes prejuízos para 
o povo trabalhador.

Desafios estes que encon-
tram nas diferentes formas 
de comunicação espaços ne-
cessários de remodelamento 
e preocupação com a quali-
dade das produções. Atenta 
a estas questões, a ADUFPel 
repaginou o Jornal Voz Do-
cente. Em vista de gráficas 
suspenderem as impressões 
físicas de materiais e tam-
bém do fato que as princi-
pais atividades de docentes 
estarem ocorrendo de forma 
remota, o novo formato to-
talmente digital do Voz Do-
cente traz uma diagramação 
mais “leve” para a sua leitu-
ra e também algumas inte-
ratividades como o acesso 

à links externos a partir das 
matérias do jornal.

A busca pela qualifica-
ção de nossos materiais tem 
o compromisso de avançar 
na mobilização de nossa ca-
tegoria junto às demais ca-
tegorias de trabalhadores e 
trabalhadoras que estão de-
senvolvendo suas lutas, bem 
como, de trazer informações 
e análises que permitam a 
docentes aprofundar suas 
compreensões acerca do atu-
al contexto.

Nossa equipe de traba-
lhadores e trabalhadoras 
da ADUFPel tem empe-
nhado esforços gigantescos 
para atender sindicalizados 
e sindicalizadas, qualifican-
do cada vez mais o trabalho 
desenvolvido. Se o contex-
to é de desafios, vamos en-
frentá-los para superar este 
momento e resistir contra 
os ataques que recebemos 
de quem só está preocupado 
com o lucro dos milionários.

Novo formato para ampliar
a nossa voz

MURAL

                   ...

http://adufpel.org.br
https://open.spotify.com/show/0nS4cLKb7ztz2C73LlrWTj
https://open.spotify.com/show/0nS4cLKb7ztz2C73LlrWTj
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Ensino remoto: necessidades
dos docentes ainda não 

foram contempladas
Desde 11 de dezembro de 

2020 docentes aguardavam da 
reitoria da UFPel uma respos-
ta às demandas apresentadas 
sobre o Ensino Remoto Emer-
gencial (ERE). Nesta data, foi 
encaminhado, pela primeira 
vez, um ofício com uma série 
de reivindicações em relação 
ao conjunto de garantias e di-
reitos que deveriam nortear e 
pautar o trabalho neste perío-
do. Questões de extrema rele-
vância, já que o ERE tem sido 
objeto de preocupação desde 
que foi implementado o pri-
meiro calendário acadêmico 
alternativo na Universidade. 

Sem retorno da reitoria an-
terior, ele foi novamente pro-
tocolado este ano, na gestão 
de Isabela Andrade. O pedido 
foi reiterado pela diretoria da 

ADUFPel, em audiência com a 
reitoria em 26 de fevereiro, e o 
retorno finalmente chegou no 
dia 3 de março, sendo pautado 
em Assembleia Geral no dia 9. 

Entretanto, a resposta não 
foi considerada satisfatória 
pela categoria e incertezas e 
dificuldades ainda rondam 
professores e professoras. Per-
maneceram pendentes os as-
suntos relacionados ao apoio 
da administração central para 
garantir melhores condições 
de trabalho remoto no contex-
to da pandemia e direito auto-
ral e de imagem.

Docentes demonstraram-se 
apreensivos com o desprepa-
ro da instituição sobre a forma 
como o ensino remoto tem se 
desenvolvido e indicaram uma 
série de questões que os afli-

gem, entre elas as condições 
precárias de trabalho e a con-
dução de todo o processo. 

Há dúvidas sobre as defini-
ções e discussões do calendá-
rio, que até o momento tem 
sido debatido apenas dentro 
das instâncias superiores, con-
troladas pela gestão da Univer-
sidade. Diante disso, a catego-
ria enfatizou, mais uma vez, 
a importância de espaço para 
discussão de toda a comunida-
de acadêmica. 

Por fim, a Assembleia deli-
berou que a resposta da reitoria 
não dá conta das necessidades, 
inclusive não apresenta garan-
tias jurídicas que impeçam a 
gravação das aulas por outros 
mecanismos. Por conta disso, 
definiram que iriam solicitar 
a ampliação do diálogo antes 

que fossem tomadas quaisquer 
novas decisões. 

A AG resultou no envio de 
um novo ofício à reitoria, no 
qual foi reafirmado o posicio-
namento dos docentes e refor-
çada a necessidade de diálogo 
com a comunidade. “Não acei-
tamos que as decisões fiquem 
restritas ao Cocepe e colegia-
dos. É imperioso que a comu-
nidade seja ouvida e participe 
das decisões. O debate preci-
sa acontecer de modo amplo 
e aberto. Torna-se importante 
lembrar à gestão que as condi-
ções de trabalho já eram pre-
cárias antes da pandemia e isso 
não foi modificado”, aponta 
trecho do documento que pode 
ser lido em nosso site (www.
adufpel.org.br/site/arquivos), 
assim como os demais. 

ADUFPel lança edital para as 
eleições do biênio 2021-2023

A ADUFPel-SSind lan-
çou, em 23 de março, o edital 
de convocação para as elei-
ções do biênio 2021-2023 
da Diretoria e do Conselho 
de Representantes. O pleito 
ocorrerá no dia 25 de maio 
de 2021, exclusivamente em 
formato virtual, mediante 
votação individual online, 
apenas para sindicalizados 
e sindicalizadas, conforme 
o regimento da Seção Sindi-
cal. As inscrições de chapas 
para Diretoria deverão ser 
efetuadas via e-mail (secre-
taria@adufpel.org.br), no 
período de 12 a 23 de abril. 
Confira o edital: 

Considerando a declara-
ção pública de 11 de março de 
2020 da Organização Mundial 
da Saúde (OMS) de pande-
mia em relação à COVID-19 
e considerando a existência de 
transmissão comunitária, bem 
como a impossibilidade de ga-
rantir a devida segurança aos 
sindicalizados e sindicalizadas 
durante a realização das elei-
ções sindicais;

A presidente da Associação 
dos Docentes da Universidade 
Federal de Pelotas Seção Sin-
dical do ANDES Sindicato Na-
cional – ADUFPel-SSind, no 
uso de suas atribuições regi-
mentais, CONVOCA, nos ter-

mos da legislação vigente, em 
especial os artigos 45 a 72 do 
Regimento Geral da Entidade, 
a todos os sindicalizados e sin-
dicalizadas para as ELEIÇÕES 
DA DIRETORIA e do CON-
SELHO DE REPRESENTAN-
TES DA ADUFPel SSind, Biê-
nio 2021-2023.

A eleição de que trata o 
presente edital ocorrerá no dia 
25 de maio de 2021 de forma 
exclusivamente virtual, me-
diante votação individual on-
line, apenas para sindicaliza-
dos(as), conforme definido no 
regimento da ADUFPel SSind.

As inscrições de chapas 
para Diretoria serão efetuadas 

exclusivamente via e-mail 
institucional da ADUFPel 
SSind: secretaria@adufpel.
org.br, no período de 12 a 23 
de abril de 2021, encerrando-
-se às 18 horas do dia 23 de 
abril de 2021.

O modelo de requerimen-
to e de aceite individual deve-
rão ser solicitados à secreta-
ria da ADUFPel SSind, pelo 
e-mail institucional secreta-
ria@adufpel.org.br.

Profª.Celeste dos 
Santos Pereira
Presidente

MURAL



os enviados pelo YouTube. E 
se o primeiro filme, de 2010, 
se esforçava para mostrar 
como os sentimentos coti-
dianos eram capazes de nos 
unir através do globo, sua 
continuação feita uma dé-
cada depois não precisa de 
muito para mostrar sua tese. 
Em um mundo assolado 
pela pandemia do Covid-19, 
a dor compartilhada se torna 
a norma.

 O segundo filme da 
série estreou na plataforma 
digital em fevereiro deste 
ano, e foi composto a partir 
de 300 mil vídeos de 192 paí-
ses enviados por usuários do 
YouTube em 25 de julho pas-
sado. A narrativa percorre a 
imageria, em uma seleção 
tanto cronológica quanto e 
temática. Acompanhamos o 
planeta desde o alvorecer até 
o céu estrelado. A vida acor-

CULTURA

A Vida em um dia 
na pandemia

23 horas, 56 minutos e 
4,1 segundos. Esse é o tem-
po exato que a Terra demo-
ra para girar em seu próprio 
eixo. O que não se passa du-
rante esse tempo, tão breve 
diante do universo? Nasci-
mentos e mortes, amores e 
decepções, clamores por vio-
lência e pedidos de paz - tudo 
elevado a milionésima potên-
cia. Todo dia é o melhor na 
vida de uma pessoa e o pior 
na de outra. Não obstante, o 
planeta continua a girar. Se a 
sua indiferença nos desespe-
ra ou acalenta, a questão é de 
perspectiva. Nada como um 
dia após o outro.

 Mostrar um fragmen-
to dessa pluralidade diária é 
o objetivo do documentário 
colaborativo A Vida em um 
Dia, produzido por Ridley 
Scott e dirigido por Kevin 
Macdonald a partir de víde-

da e acontece sobre nossos 
olhos ao longo de 86 minu-
tos, mas mesmo com a tenta-
tiva de mostrar pluralidade 
temática, o tema verdadeiro 
era apenas um. E ele teima-
va em aparecer por entre as 
frestas.

 Na apoteótica cena 
inicial, em que a montagem 
aproxima o nascer do sol 
com mulheres dando a luz, a 
trilha cresce acompanhando 
um canto em alemão. É a ba-
lada Erlkönig, 
de Goethe, 
que narra a 
fuga de um pai 
e de um filho 
da perseguição 
do mitológi-
co rei dos el-
fos. Nela, o pai 
tenta acalmar a criança, en-
quanto avança com o cavalo 
para longe do perigo. Quan-

do o documentário abre 
para revelar o homem que a 
canta, vemos ser ele um pro-
fissional da saúde. Ele cobre 
sua boca com duas másca-
ras descartáveis e desce so-
bre o rosto o face shield. Seu 
movimento é o raccord que 
acompanha a aparição do tí-
tulo do filme – uma relação 
imagética que está é a vida 
hoje.

 Triste é saber, entre-
tanto, o fim do poema ale-

mão. O pai, 
quando en-
fim chega ao 
seu destino, 
percebe que 
em seus bra-
ços carrega 
o cadáver 
de seu filho. 

A criança não resistiu. Esse 
trecho não está no filme, 
mas não é preciso música 

Créditos: Divulgação Netflix
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O filme foi feito a 
partir de 300 mil 
vídeos enviados 

pelo YouTube

ASSISTA AQUI

https://youtu.be/vcsSc2iksC0


para reconhecê-lo. Em uma 
das cenas mais marcantes 
do documentário, uma mãe 
que participou da primeira 
versão mostra como está seu 
filho hoje. Quando a câmera 
se vira, tremendo em meio 
ao choro, vemos uma urna 
funerária. O rapaz, aos 24 
anos, havia morrido devido 
ao Covid-19 poucos meses 
antes.

Isolamento Social
 Além da dor, a solidão 

e o tédio também se mos-
tram o tempo todo no filme. 
Entrecortam as cenas, ima-
gens de ruas desertas, trens 
vazios, silêncios arrastados. 
Pessoas isoladas, cujo ví-
deo depoimento parece um 
testemunho de desespero. 
Diante do abandono e para 
não enlouquecer, vale até ba-
tizar as aranhas da casa para 
servir de companhia. Im-
possível deixar de imaginar 
como estão cada uma dessas 
pessoas hoje.

 Em uma montagem 

paralela, depois de acompa-
nharmos o relato desolador 
de profissionais de saúde, en-
contramos personagens que, 
por sua vez, não acreditam 
na doença. Gente com ban-
deira do país da parede, que 
se proclama cidadão de bem 
e recusa a máscara – esta 
“focinheira ideológica”. A 
cena é nos Estados Unidos, 
mas é fácil de se identificar. 
Goethe, que também escre-
veu sobre a desumanização 
de doutor Fausto, não seria 
capaz de imaginar tamanha 
degradação moral.

 Na cena final, A Vida 
em um Dia, busca um tom 
de esperança. Com a noite 
avançada, e as pessoas se re-
colhendo para dormir, ouvi-
mos uma criança sonhando 
com o futuro enquanto ad-
miramos as estrelas. A mãe 
o abraça e diz que o ama. 
No entanto, após percorrer 
o filme inteiro, a mensagem 
que fica é outra. Indiferente 
ao amor, ou mesmo a nós, o 
planeta gira.
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O que ver depois?

A Vida em um dia (2011) Jogo de Cena (2007)
O primeiro filme da série também está disponível 

no YouTube. Retrato de um tempo em que a exposição 
da vida online não era profissão almejada por milhões, 
traz em comparação depoimentos que parecem mais 
genuínos. A beleza está no singular, na conexão entre 
as imagens e vivências, não na estética. Narrativa elabo-
rada, apesar de abusar das imagens de Terra/Mãe. 

Eduardo Coutinho fez uma chamada em jornal para 
que mulheres comuns contassem suas histórias neste 
documentário. Mais de 80 responderam. No filme, o 
depoimento dessas mulheres é intercalado com atrízes 
consagradas que os interpretam à sua maneira. Neste 
jogo que dá título ao filme, realidade e dramaturgia se 
misturam e mostram que não estão distantes assim.

                   ...
VEJA O FILME VEJA O TRAILER

No mesmo filme, profissional da saúde 
canta balada alemã sobre a morte e so-
brevivente agradece por continuar vivo

https://www.youtube.com/watch?v=JaFVr_cJJIY
https://www.youtube.com/watch?v=i2UbAt6lTL8
https://www.youtube.com/watch?v=JaFVr_cJJIY
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Getúlio Vargas, do município 
de Pedro Osório, cidade na-
tal de Vanessa. Tudo começou 
quando a professora de arte da 
escola procurou o grupo para 
que desenvol-
vesse oficinas de 
teatro em con-
traturno. 

Desde então, 
acadêmicos do 
curso vinham 
realizando ofi-
cinas semanais 
para crianças 
e adolescentes 
do 5º ao 9º ano, 
com o apoio da Prefeitura de 
Pedro Osório, que garante o 
transporte dos estudantes da 
UFPel. Oficinas baseadas em 
atividades teatrais, jogos dra-
máticos, expressão corporal, 
improvisação e outras envol-
vendo o ensino do teatro. 

Conforme Vanessa, o proje-
to busca desenvolver as poten-
cialidades criativas e expressi-
vas de crianças, adolescentes e 
jovens da Educação Básica por 
meio de atividades teatrais. 
Além disso, busca estimular 
o gosto pelas artes em geral e, 
mais especificamente, apresen-
tar a linguagem cênica como 
uma possibilidade de criação 
artística, contribuindo para a 
formação de indivíduos mais 
críticos, reflexivos e compro-
metidos. 

“Na verdade, o objetivo do 
projeto é vivenciar o teatro. A 
gente não quer formar ator, a 

VIDA DOCENTE

Projeto Vivências Teatrais
em Escolas reúne arte e 
educação no interior do RS

A arte é fundamental em 
nossas vidas. É uma forma de 
expressarmos nossas emoções, 
história e cultura. É por meio 
dela que podemos traduzir 
nossas experiências de vida e 
nos comunicarmos. 

Na educação, ela vai além, 
pois desperta e desenvolve 
a capacidade de criação, de 
compreensão e interação so-
cial, além de auxiliar o proces-
so natural de desenvolvimento 
cognitivo e até mesmo motor. 
É por isso que o ensino da arte 
está presente desde as primei-
ras etapas escolares e constitui-
-se como uma ferramenta pe-
dagógica importante. 

A escola é, também, muitas 
vezes, o local que proporciona 
o primeiro acesso de crianças a 
manifestações artísticas, onde 
podem conhecer diferentes 
linguagens e compreender a 
arte como uma área de conhe-
cimento. 

Nesse sentido, como uma 
forma de reforçar a importân-
cia da arte, propiciar a vivên-
cia do teatro e estreitar laços 
da Universidade com a comu-
nidade, foi criado, em 2017, o 
projeto de extensão “Vivências 
Teatrais em Escolas”, coorde-
nado pelas professoras Vanessa 
Caldeira Leite e Andrisa Kemel 
Zanella, do curso de Licencia-
tura em Teatro da UFPel. 

Em seus quase 5 anos de 
existência, o projeto vem sendo 
desenvolvido na Escola Muni-
cipal de Ensino Fundamental 

gente quer que ele tenha expe-
riências estéticas, novas for-
mas de ver e de agir no mun-
do a partir de uma linguagem 
cênica. Estamos cumprindo 

o nosso pa-
pel enquanto 
Universidade, 
enquanto cur-
so de Teatro, 
formando os 
acadêmicos 
como bons 
professores, e 
transforman-
do pessoas". 

Arte na pandemia
Segundo a docente, a pan-

demia trouxe à tona muitos an-
seios e incertezas do que vem 
pela frente e evidenciou a fal-
ta que espaços de lazer fazem 
para a escuta sensível do nos-
so corpo. É por isso que ressal-
ta a necessidade de trabalhar 
as emoções, tanto de adultos 
quanto de crianças, para evitar 
o desenvolvimento de doenças 
psicossomáticas. 

“A pandemia nos obrigou 
a voltar para casa e a ficar em 
casa, e, agora, a casa é o espaço 
de estar. Então, esse voltar para 
casa acabou sendo um voltar-
-se a si mesmo, que passa mui-
to por um processo de autocui-
dado, de auto-reflexão sobre 
esse espaço, esse ambiente e as 
relações que a gente tem com a 
nossa família”. 

Outra coisa que também 
se viu obrigada a mudar foi a 

VISITE O SITE

"O objetivo do pro-
jeto não é formar 
ator. Queremos 

que o aluno tenha 
experiências 

estéticas"

execução do projeto. Por conta 
disso, alternativas para que ele 
continuasse vivo e proporcio-
nando esse olhar mais atento 
ao corpo e à mente foram pen-
sadas e vêm sendo aplicadas 
desde o início de 2020. 

Com as atividades presen-
ciais paralisadas, o grupo no 
WhatsApp do projeto foi man-
tido e deu-se início a novas 
ideias, a maior parte em frente 
às telas. Nesse período, foram 
realizadas atividades virtuais 
e foi produzido o material de 
memória do projeto.

Porém, isso gerou anseios à 
equipe. ”A gente começou a ver 
que mandar coisas do projeto 
para que eles realizassem não 
tinha sentido, porque o senti-
do do teatro é muito da pre-
sença, de estar junto, do jogo, 
do contato visual”, aponta Va-
nessa. 

A alternativa foi desenvol-
ver um jogo de tabuleiro didá-
tico e pedagógico, que foi dis-
tribuído aos participantes do 
projeto. O “Vivências Teatrais 
em Escolas” passou a promo-
ver vivências teatrais em casa. 
Com muito afeto e carinho, 
segundo a professora, foi feita 
cada peça, chamada de card, 
contendo exercícios de auto-
cuidado: respiração, concen-
tração e relaxamento. O jogo 
foi entregue em novembro e o 
próximo passo será a avaliação 
da forma como foi recebido e 
trabalhado no dia a dia.

https://wp.ufpel.edu.br/vivenciasteatraisemescolas/
https://www.youtube.com/channel/UCciKYlLNQqW4AmQ0SsSI3Hw


pela chamada regra de ouro 
— mecanismo que proíbe o 
governo de fazer dívidas para 
pagar despesas correntes, de 
custeio da máquina pública.

Ataques aos servidores
Entretanto, a PEC Emer-

gencial não se refere exclu-
sivamente ao Auxílio Emer-
gencial, mas se trata de uma 
Reforma Administrativa ex-
tremamente danosa para os 
servidores públicos, já que a 
liberação da ajuda financei-
ra foi vinculada à aprovação 
de ajustes fiscais e retirada de 
seus direitos. 

Os esforços da oposição e 
pressão de entidades para a 
desvinculação não foram su-
ficientes e as tentativas de re-
tirar do texto as medidas de 
desmonte foram derrotadas. 
Embora tenha sido removido 
o impedimento de progres-
sões e promoções funcionais, 
o texto aprovado prevê con-
gelamento salarial, de abonos, 
de investimentos e de novos 
concursos públicos até 2036.

Isso poderá ocorrer devido 
aos “gatilhos fiscais” contidos 
na proposta, que, somados à 
PEC do Tetos dos Gastos, po-
derão ser acionados caso o 
projeto de lei do orçamento 
federal indicar que a despesa 

GERAL  

PEC Emergencial afronta 
direitos dos servidores

Já está em vigor a Propos-
ta de Emenda à Constituição 
(PEC) 186 — mais conheci-
da como PEC Emergencial. O 
texto foi promulgado no dia 
15 de março pelo Congresso 
Nacional, sem necessidade de 
sanção do presidente da Re-
pública. A proposta tramita-
va no Congresso desde 2019, 
mas foi votada em uma sema-
na no Senado e na Câmara, 
em dois turnos, após o go-
verno federal condicioná-la 
à concessão do novo Auxílio 
Emergencial. 

Dessa forma, o governo 
pretende retomar o pagamen-
to do Auxílio Emergencial em 
quatro parcelas mensais de 
R$ 150 para famílias de uma 
pessoa só, R$ 250 para a mé-
dia das famílias e R$ 375 para 
mulheres que são únicas pro-
vedoras da família, sendo a 
primeira em abril, totalizan-
do R$44 bilhões, valor bem 
menos que a primeira versão, 
que alcançou R$ 300 bi. 

O programa será financia-
do com créditos extraordiná-
rios, que não são limitados 
pela Emenda Constitucional 
95, do Teto dos Gastos. Logo, 
as despesas com ele não serão 
contabilizadas para a meta 
de resultado fiscal primário 
e também não serão afetadas 

primária obrigatória (pessoal 
e previdência) passou de 95% 
da despesa primária total, que 
inclui investimentos.  

Os gatilhos podem, ainda, 
suspender ou vedar: criação 
de cargo, emprego ou função 
que implique em aumento 
de despesa; alteração de es-
trutura de carreira; admissão 
ou contratação de pessoal a 
qualquer título; realização de 
concurso público e criação de 
despesa obrigatória. 

Essa mesma regra dos 95% 
valerá nas esferas federal, es-
tadual e municipal, porém 
para estados e municípios 
será apenas de forma faculta-
tiva. No caso desses entes da 
federação, também será pos-
sível acionar as medidas de 
contenção de gastos quando 
a relação entre despesas cor-
rentes e receitas correntes 
atingir 85%. Nesse caso, a im-
plementação dependerá ape-
nas de atos do Executivo, com 
vigência imediata. 
 
Acúmulo de perdas

A possibilidade de conge-
lamento salarial até 2036 irá 
se somar ao cenário cada vez 
mais precarizado, de arrocho e 
austeridade em que se encon-
tram os servidores, os quais 
acumulam cada vez mais per-

das. Isso tudo coloca em risco 
o funcionamento dos serviços 
públicos brasileiros. 

Segundo a Associação Na-
cional dos Auditores Fiscais 
da Receita Federal do Brasil 
(Anfip), a perda salarial acu-
mulada de 2010 a 2019 ficou 
em torno de 32%. Em 2022, 
os servidores terão perdido 
40% do seu poder aquisitivo, 
já acumulando com o perío-
do anterior de defasagem. 

De acordo com a 2ª secre-
tária do ANDES-SN, Francieli 
Rebelatto, a PEC Emergencial 
é mais uma forma de precari-
zação dos trabalhadores e tra-
balhadoras do serviço públi-
co e, por consequência, afeta 
também a qualidade dos ser-
viços prestados à população.

“Ao limitar os gastos com 
as despesas primárias, entre 
elas a de pessoal, congela nos-
sos salários, entre outros ata-
ques aos nossos direitos. No 
conjunto de tudo que estamos 
enfrentando como categoria 
docente, por meio dos cortes 
orçamentários, da persegui-
ção às liberdades democráti-
cas, a imposição de condições 
precárias de trabalho do ensi-
no remoto, a PEC 186 acen-
tuará um quadro de exaustão, 
de assédio e de descaso com 
nossas vidas”, avalia. 
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o Bolsa Família, criado em 
2003. Ele configura-se como 
um importante instrumento 
de proteção social de trans-
ferência de renda, cujo pa-
pel é auxiliar na redução da 
fome, da pobreza, da desnu-
trição infantil e da desigual-
dade social. 

Juntou-se a ele, duran-
te a pandemia de Covid-19, 
como uma política assis-
tencial eventual, o Auxílio 
Emergencial, com o objeti-
vo de amenizar os efeitos da 
pandemia aos trabalhadores. 

Ambos, somados, aten-
dem milhões de pessoas, po-
dendo ter impactos positivos 
e servindo de suporte finan-
ceiro para famílias em situ-
ação de pobreza ou extrema 
pobreza, que sobrevivem 
precariamente. Somente o 
Auxílio Emergencial alcan-
ça, direta e indiretamente, 

GERAL

Governo amplia desmonte
das políticas públicas 
de assistência social 

No momento em que o 
Brasil vivencia um aprofun-
damento das crises econô-
mica, social e sanitária e o 
pior cenário de pandemia, o 
governo federal tem amplia-
do o desmonte das políticas 
públicas assistenciais e dimi-
nuído o papel do Estado na 
vida dos brasileiros. 

A assistência social, reco-
nhecida como política públi-
ca pela Constituição de 1988 
e regulamentada pela Lei Or-
gânica de Assistência Social 
(Loas) de 1993, faz parte do 
pilar da proteção social bra-
sileira. São diversos serviços, 
ações e benefícios ofertados 
por meio dela à população 
de baixa renda, que vive em 
condições de vulnerabilida-
de, tanto social quanto eco-
nômica.  

O principal programa 
que integra essas políticas é 

126,5 milhões de brasilei-
ros, o que representa 60% da 
população, enquanto que o 
Bolsa Família atinge mais de 
14 milhões. 

Esses programas deve-
riam ocupar um espaço de 
extrema relevância em um 
país como o Brasil, particu-
larmente em momentos de 
crise como este. Entretanto, 
o governo federal os tem co-
locado como alvos de uma 
política de desmonte que 
atravessa os serviços públi-
cos como um todo, assim 
como as políticas sociais.

O desgaste das políticas de 
assistência ampliou-se assim 
que Bolsonaro tomou posse 
como presidente da Repúbli-
ca. Em 2019, uma Portaria 
do Ministério da Cidadania 
resultou em cortes nas ver-
bas federais repassadas para 
esses serviços. As remessas 

em localidades com menos 
recursos chegaram a ser 40% 
menores que as anteriores. O 
corte ocorreu no momento 
de enxugamento do princi-
pal programa social do país, 
o Bolsa Família. Naquele 
ano, cerca de 500 mil famí-
lias estavam na fila de espera 
do benefício. 

Ataques ao Bolsa Família
O governo Bolsonaro 

também exerceu diversas 
outras tentativas de enfra-
quecimento do programa. 
Em junho de 2020, foi divul-
gado que o governo havia re-
tirado mais de R$ 83 milhões 
para investimento em publi-
cidade institucional. A ver-
ba, que seria suficiente para 
atender 70 mil famílias em 
um mês, foi transferida para 
a Secretaria Especial de Co-
municação Social (Secom). 
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A medida atingiu direta-
mente famílias do Nordes-
te, que vivem em condições 
de extrema pobreza, mas a 
redução de recursos do pro-
grama a essa parcela da po-
pulação já vinha acontecen-
do. Em março do mesmo 
ano, houve denúncias de que 
o governo havia distribuído 
apenas 3% do benefício à re-
gião. Em compensação, os 
pagamentos foram concen-
trados no Sudeste - região 
onde Jair Bolsonaro teve 
maior número de votos.

Além disso, em janeiro de 
2021, o Ministério da Cida-
dania informou que preten-
de esvaziar o papel dos mu-
nicípios no cadastramento 
de novos beneficiários de 
programas sociais. A ideia 
seria priorizar o autocadas-
tramento de beneficiários no 
Cadastro Único para Pro-
gramas Sociais (CadÚnico) 
via aplicativo de celular, da 
mesma forma que ocorreu 
com o Auxílio Emergencial.

A medida poderá agravar 
a situação dos beneficiários, 
tendo em vista a dificuldade 
do acesso das famílias a ce-
lulares e Wi-Fi de qualida-
de. Afetará, principalmente, 
o papel atualmente desem-
penhado pelas equipes dos 
Centros de Referência de 
Assistência Social (Cras), no 
acompanhamento, na eluci-
dação de dúvidas e na inser-
ção destas famílias em ou-
tros programas que possam 
garantir o atendimento das 

necessidades básicas e opor-
tunizar o protagonismo dos 
usuários.

Auxílio cada vez menor
Para piorar a situação, foi 

aprovada a PEC Emergen-
cial, que fixou o teto de in-
vestimento no programa em 
R$ 44 bilhões - imensamen-
te menor que o ano anterior. 
Desde que foi criada a lei do 
Auxílio Emergencial pelo 
Congresso, em abril de 2020, 
é no momento mais crítico 
da pandemia que a popula-
ção vulnerável será contem-
plada com o menor valor 
(citado no texto anterior). 

Não é de hoje que o bene-
fício enfrenta tentativas de 
desgaste por parte do gover-
no federal. 

No início da pandemia, 
B o l s o n a r o 
foi resistente 
quanto ao va-
lor e às parcelas 
do pagamento. 
Ao propor o 
Auxílio, o go-
verno definiu o 
pagamento de 
apenas R$ 200, 
porém o Con-
gresso Nacional, após pressão 
de movimentos, entidades e 
partidos políticos, o elevou a 
três parcelas de R$ 600 men-
sais, prorrogando por mais 
duas. 

O benefício ainda sofreu 
outras reduções e ameaças 
de extinção, por parte do go-

verno, até hoje. A primeira 
versão, destinada aos traba-
lhadores informais, autôno-
mos e sem renda fixa duran-
te a pandemia, ultrapassou 
R$300 bilhões e chegou a 68 
milhões de pessoas. Foram 
duas rodadas de pagamen-
to: a primeira em parcelas de 
R$600, já a segunda foi cha-
mada de “auxílio residual”, 
com parcelas cortadas pela 
metade, de R$300 por qua-
tro meses, para um grupo 
menor de pessoas. 

Em agosto do ano pas-
sado, o presidente disse que 
não poderia continuar ga-
rantindo o Auxílio por muito 
tempo devido ao “alto custo” 
do benefício e porque "a eco-
nomia tem que funcionar". 
Antes, em abril, durante 
pronunciamento no Palácio 

do Planal-
to, Bolsona-
ro chegou a 
dizer que “o 
governo não 
é uma fon-
te de socor-
ro eterna”. O 
valor do Au-
xílio, segun-
do ele, atra-

palha a economia do país.

Assistência é direito 
De acordo com Tadeu Ar-

rais, doutor em Geografia, 
professor da Universidade 
Federal de Goiás e coorde-
nador do Observatório do 
Estado Social Brasileiro, as 

políticas assistenciais confi-
guram-se como direito cons-
titucional, assim como o di-
reito à saúde e à Previdência, 
que juntos integram a Segu-
ridade Social. 

Essas políticas compen-
satórias - fruto da luta de 
trabalhadores - e o papel do 
Estado são responsáveis por 
amenizar as consequências 
da pandemia à população. 
Conforme aponta o docente, 
são elas que, neste momen-
to, garantem que milhões de 
brasileiros estejam receben-
do com segurança alguma 
renda, o que lhes permite al-
gum conforto e reparo.

“O Brasil vive a pior cri-
se política e sanitária da sua 
história. Não só da história 
da República. Essa crise, ma-
nifestada de forma simples 
pela Covid-19, tem dois ve-
tores de impacto extrema-
mente negativos no nosso 
modo de viver, de habitar, 
trabalhar e na expectativa de 
vida. O primeiro é o impac-
to básico da saúde pública, 
traduzido no número diário 
de mortes, que são expressas 
com sarcasmo pelo gover-
no federal. O segundo deri-
va dele, mas não só, vem de 
antes, que é o desemprego, 
a desarticulação do sistema 
produtivo. O momento atual 
só não é pior, só não beira o 
apocalipse, por causa do Es-
tado”. 
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 "As políticas 
compensatórias 
são responsáveis 
por amenizar as 
consequências 
da pandemia"

Para saber mais:
Tadeu Arrais foi o entrevistado do episódio 68 do pro-

grama Viração. Ao longo de quase uma hora de diálogo, o 
coordenador do Observatório do Estado Social Brasileiro 
abordou didáticamente a importância das políticas assis-
tenciais para a sociedade; os motivos pelos quais elas vêm 
sendo tão atacadas pelo sistema neoliberal e a importância 
das contrapartidas socias para, em suas palavras, "criar um  
bumerangue": forçando a população a exigir do Estado as 
condições de saúde e educação que ele próprio solicita.

...

OUÇA O PODCAST

http://bit.ly/Viracao68


boletim, a Fiocruz informa 
que de 2020 até 20 de fevereiro 
de 2021 foram quase 190 mil 
mortos por Síndrome Respi-
ratória Aguda Grave (SRAG) 
– diagnóstico clínico que re-
úne sintomas graves de infec-
ções virais. Algo suspeito, uma 
vez que em 2019, os óbitos fo-
ram de apenas 5 mil. Na esti-
mativa da fundação, cerca de 
135 mil pessoas que faleceram 
devido à SRAG morreram, na 
verdade, de Covid-19.

Por certo que não se morre 
apenas de coronavírus no Bra-
sil, como criticou o presiden-
te em 18 de março, mas a pior 
das mortes é a causada pela 
negligência. A crise sanitária 
se agravou ao ponto em que 
municípios assistiram seu sis-
tema de saúde colapsar, com 
leitos de UTI – que já haviam 
sido dobrados desde o início 
da pandemia – ultrapassando 
a ocupação máxima. No RS, 

ESPECIAL

Brasil: Um ano de pandemia

A primeira morte oficial-
mente registrada de Covid-19 
no Brasil ocorreu em 12 de 
março de 2020. A informa-
ção, no entanto, só foi conhe-
cida em junho daquele ano, 
quando o boletim epidemio-
lógico do Ministério da Saú-
de reviu os dados anteriores 
que registravam um óbito 
ocorrido dias depois como o 
marco inicial. O caso serve de 
metonímia para uma série de 
situações experimentadas no 
Brasil ao longo deste primeiro 
ano convivendo com a pan-
demia, e em especial a mais 
grave: dúvidas quanto aos da-
dos oficiais.

Com quase 300 mil mortos 
ao longo de 12 meses, e uma 
média diária de 2,2 mil óbi-
tos na última semana de mar-
ço, o temor é que os dados já 
surpreendentes estejam mas-
carados pela subnotificação. 
Em análise publicada no seu 

a oscilação nos últimos dias 
têm sido de 110%. Diante do 
caos, o medo que se agrava é 
precisar de atendimento por 
qualquer outro motivo e não 
conseguir justamente pelos 
avanços da pandemia.

Em agosto do ano passa-
do, ofício do Conselho Na-
cional de Saúde mostrou que 
o governo federal cancelou 
a compra de medicamentos 
necessários para o chamado 
“kit intubação”, necessário 
para o tratamento de pesso-
as na UTI. Sob a ameaça de 
desabastecimento medica-
mentoso, o Brasil caminha 
em direção ao vivido no Pa-
raguai, onde uma incapacida-
de administrativa semelhante 
deixou as Unidades de Tra-
tamento Intensivo sem re-
médio, ao ponto em que foi 
preciso comprá-los a preços 
altíssimos de última hora.

No país vizinho, isso foi 

um dos motivos que levou 
a população às ruas e resul-
tou na queda do ministro da 
saúde. No Brasil, no período 
mais crítico da pandemia, se-
guimos sem Ministro. O mé-
dico Marcelo Queiroga, se as-
sumir, será o quarto a ocupar 
a pauta. Os dois primeiros, 
Henrique Mandetta e Nelson 
Teich, ambos médicos, saíram 
por não se alinharem comple-
tamente à estratégia bolsona-
rista de recusar qualquer tipo 
de lockdown. O militar Edu-
ardo Pazuello, que assumiu 
interinamente, deixou o car-
go em uma negociata fracas-
sada com o “Centrão”. Morte 
e vida dos brasileiros viraram 
moedas de troca na mão dos 
políticos.

Prevenção?
Se não há Kit intubação, 

sobra o alardeado “kit covid”, 
para o “tratamento precoce” 
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O desamparo da população frente
quase 300 mil mortos e a inação
do governo Jair Bolsonaro



contra a doença. Indicado 
pelo governo federal, medica-
mentos como a Ivermectina 
(usada no tratamento da ma-
lária e contra piolhos) e a Azi-
tromicina não possuem efei-
tos comprovados no combate 
ao coronavírus. Pelo contrá-
rio, seu uso continuado pode 
causar arritmia cardíaca, san-
gramento e inflamação no fí-
gado – aumentando os casos 
de mortalidade.

Sem a vacina como possi-
bilidade em 2020, Bolsonaro 
investiu nos medicamentos 
como placebos; esperanças 
materializadas. Quem recusa-
va o tratamento tornavam-se 
os inimigos do povo, impe-
dindo-os de obter a cura pro-
metida. Ao mesmo tempo, 
com as pílulas alçadas ao sta-
tus de cura milagrosa – con-
trariamente ao que dizia a ci-
ência, fundamentada apenas 
pela crença – abre-se espaço 
para todo tipo de negociata 
escusa.

Incitado pelo governo, o 
Exército brasileiro produziu 
em seus laboratórios 3,2 mi-
lhões de comprimidos de clo-
roquina, pagando três vezes o 
preço nos insumos. A justifi-
cativa enviada ao Tribunal de 
Contas da União em dezem-
bro passado foi a de que era 
preciso “produzir esperança 
para corações aflitos”. Outro 
exemplo é o que ocorreu na 
Assembleia de Santa Cata-
rina, em que 1200 caixas do 
“kit” foram adquiridas sem 
licitação no dia 10 de março 
deste ano. Dar a impressão de 
fazer algo parece ser mais im-
portante do que realmente to-
mar medidas efetivas.

Em março de 2021, uma 
médica em Camaquã/RS foi 
demitida por fazer nebuliza-
ção com hidroxicloroquina 
em pacientes. O tratamento 
não tem respaldo no Brasil e 
a forma como foi conduzido 
expôs outros internos ao ví-
rus. Ainda assim, Bolsona-
ro pediu para entrar ao vivo 
numa rádio local para defen-
dê-la. Ou, mais do que isso, 
para levantar suspeitas contra 
as vacinas.

"Sabemos que a vacina é 
um custo bilionário para o 

mundo todo. E parece que 
grupos interessados em in-
vestir apenas na vacina é que 
deixam de lado a questão do 
tratamento preventivo que 
existe e também o tratamento 
logo após a contração da do-
ença", acusou. Não existe tra-
tamento preventivo.

Lockdown
A forma mais consolidada 

para frear os contágios é o iso-
lamento social. Nos momen-
tos mais críticos, para permi-
tir que o sistema de saúde se 
desafogue, fala-se na versão 
mais rígida: o lockdown. En-
quanto o isolamento é uma 
recomendação, o lockdown 
é uma imposição do estado 
que proíbe o funcionamento 
de serviços não essenciais em 
atendimento presencial e res-
tringe a circulação por espa-
ços públicos e privados.

Ainda que seja eficiente, 
o lockdown gera grande des-
gaste político – uma vez que 
o empresariado não tem ne-
nhum interesse na preserva-
ção de vidas sobre o lucro, e 
insiste na dualidade falsa en-
tre “salvar vi-
das ou salvar 
a economia”. 
Em Porto Ale-
gre, no dia 
18 de março, 
houve carreata 
pedindo o fim 
das medidas 
restritivas e o 
impeachment 
do governador Eduardo Lei-
te. Não por acaso, as restri-
ções são muito mais brandas 
do que deveriam e se esten-
dem por dias insuficientes. 
Os opositores se aproveitam 
justamente disso para alegar 
que a estratégia não funciona.

Prefeitos e governadores 
têm buscado apoio no gover-
no federal na articulação de 
um Pacto Nacional contra a 
Covid-19. A ideia seria que a 
União assumisse o lockdown 
como alternativa, mitigando 
o desgaste público e permi-
tindo que a medida cumpra 
seu papel. O grande empeci-
lho? Bolsonaro. O presidente 
tem agido politicamente para 
minar os políticos que defen-

dem o lockdown. “Eles (pre-
feitos e governadores) não 
querem salvar vidas, querem 
poder”, acusou o presidente 
em 11 de março.

Em uma estratégia ain-
da mais direta, Jair Bolsonaro 
entrou com uma ação no STF 
exigindo a suspensão do toque 
de recolher e do fechamento 
de comércios de três unidades 
da federação: Brasília, Bahia e 
RS. A ação foi rejeitada. O ob-
jetivo, ao que se 
indica, não era 
vencer. Era pre-
parar uma ar-
madilha que re-
force a mentira 
ventilada pelo 
presidente de 
que o Supremo 
o deixa de mãos 
atadas.

Desde que 
os ministros do STF decidi-
ram que haveria responsa-
bilidade compartilhada na 
gestão da crise em 2020, per-
mitindo que os estados e mu-
nicípios decidissem sobre as 
medidas protetivas contra a 
pandemia, que o presidente 

vem usando a 
decisão como 
bode expiató-
rio para sua 
inação.

A percep-
ção inter-
nacional do 
Brasil tem 
chamado a 
atenção pelo 

fracasso na gestão da pande-
mia. Em números de mortes 
diárias, o país tem superado 
os Estados Unidos – que, 
por outro lado, avançam na 
imunização desde a saída 
de Donald Trump da pre-
sidência. Mesmo entre os 
vizinhos a situação é peri-
clitante: Peru e Colômbia 
proibiram voos do Brasil e 
a Argentina também impôs 
restrições. O Uruguai en-
viou mais doses de vacinas 
para a fronteira com o RS e 
assim por diante. 

Futuro
Existiria um limite de tole-

rância mesmo da direita com 

Bolsonaro? A resposta parece 
se aproximar. De acordo com 
a pesquisa DataFolha mais re-
cente, 54% da população re-
prova as ações da presidência 
contra a pandemia. É o seu 
pior índice de rejeição até ago-
ra. Outro índice foi uma car-
ta aberta assinada por mais de 
200 banqueiros, empresários e 
economistas que alertou: “Não 
há mais tempo para perder em 
debates estéreis e notícias fal-

sas. Precisa-
mos nos guiar 
pelas experi-
ências bem-
- s u c e d i d a s 
(...), que pos-
sam reverter 
de fato a situ-
ação sem pre-
cedentes que 
o país vive".

Em entre-
vista ao programa Viração da 
ADUFPel, o cientista político 
Rudá Ricci classificou o modo 
de governo de Bolsonaro 
como “birra”. E que terá um 
preço alto. “Havia uma ex-
pectativa do Centrão quanto 
a indicação de Ludhmila Ha-
jjar ao Ministério da Saúde. 
Bolsonaro recuou para agra-
dar a extrema-direita fanática 
que o apoia. Essa era sua últi-
ma chance; não duvido que o 
Centro passe a apoiar o Lula”.

Para Ricci, o discurso de 
Lula após a anulação de seu 
julgamento pelo ministro 
Facchin, mostra sua dispo-
nibilidade de dialogar com o 
empresariado e com os polí-
ticos de direita. “Se a candi-
datura se consolidar, essa não 
será uma eleição polarizada. 
Será entre a extrema direita 
bolsonarista e o Centro”. Ain-
da que o ex-presidente evite 
falar em eleições, suas entre-
vistas repercutem internacio-
nalmente. Especialmente ao 
cobrar Bolsonaro e cobrar 
dos países ricos a responsabi-
lidade de garantir imunizante 
para os mais pobres. Se a sua 
presença representará efetiva-
mente uma mudança no go-
verno Brasileiro no combate 
à pandemia é algo que ainda 
vamos descobrir.
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Para Rudá Ricci, 
Bolsonaro tem 

levado a gestão da 
pandemia como 

se ainda estivesse 
em campanha

"Os governadores 
não querem salvar 

vidas, querem 
poder", acusa 

Bolsonaro sobre 
o Lockdown

...
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xílio emergencial de no míni-
mo R$ 600, contra a Reforma 
Administrativa (PEC 32) e de-
mais ataques do governo fede-
ral contra os serviços públicos, 
servidoras e servidores e pelo 
Fora Bolsonaro e Mourão.

Foi apontado que a crise do 
Capital vivenciada mundial-
mente não é fruto da pande-
mia, mas foi substancialmen-
te agravada pela Covid 19. No 
entanto, enquanto a classe tra-
balhadora amarga seus piores 
efeitos – morte, desemprego, 
fome e miséria -, bancos e em-
presários lucram com o cená-
rio atual.

Além disso, a análise da 
conjuntura destacou, também, 
como a Educação Pública é 
alvo do atual governo, mesmo 
antes da pandemia e vem so-
frendo sucessivos ataques, seja 
nos cortes orçamentários, seja 
na intervenção na escolha de 
dirigentes e, ainda, na perse-
guição política a docentes, di-
rigentes e militantes sindicais. 
E foi reforçada, pelas diferen-
tes exposições, a necessidade 
de intensificar o enfrentamen-
to a esses ataques à educação 
pública.

Nos dias 27 de março e 3 de 
abril, docentes de todo o país 
reuniram-se virtualmente para 
participar do 11° Conselho 
Extraordinário do ANDES-SN 
(Conad), que desta vez teve 
como tema central “Em defesa 
da vida, dos serviços públicos 
e da democracia e autonomia 
do ANDES-SN”. O evento con-
tou com a presença de 64 de-
legados, 113 observadores, 13 
convidados e 27 diretores do 
Sindicato Nacional. A ADU-
FPel foi representada pela pre-
sidente Celeste Pereira e os 
professores Renato Waldema-
rin e Miriam Alves. 

No primeiro dia, na Plená-
ria do Tema I, foi debatida a 
conjuntura, com base nos tex-
tos enviados por seções sindi-
cais e por docentes sindicali-
zados. As análises abordaram 
aspectos políticos, econômi-
cos, sociais e sanitários no Bra-
sil e no mundo, além das con-
dições de vida e luta da classe 
trabalhadora. 

Todas as falas trouxeram 
em comum a percepção de que 
é necessária a mais ampla uni-
dade de ação na defesa de vaci-
na gratuita para todas e todos, 
pelo retorno imediato do au-

Segundo dia
No dia 3 de abril, os 64 

delegados, 113 observado-
res, discutiram a realização 
do Congresso do ANDES-
-SN que, diante das condições 
de extrema excepcionalidade 
provocadas pela pandemia da 
Covid-19, foi suspenso. Tam-
bém foi debatida a realização 
de Conads e reuniões dos Se-
tores das Instituições Federais 
de Ensino (Ifes) e Estaduais e 
Municipais de Ensino Supe-
rior (Iees e Imes), bem como 
assembleias de base.

As diversas manifestações 
ressaltaram a importância de 
manter e reafirmar o processo 
democrático de decisões que 
sempre pautou os espaços de-
liberativos do ANDES-SN e de 
ampliar a participação da cate-
goria nas assembleias de base, 
reuniões dos setores e dos 
Grupos de Trabalho. Diante 
dos constantes ataques aos di-
reitos dos trabalhadores e das 
trabalhadoras e do aprofun-
damento veloz da crise social, 
econômica e sanitária viven-
ciada no último ano, apontou-
-se também a necessidade de 
Conads extraordinários peri-
ódicos para atualizar a análi-

se de conjuntura e as ações do 
Sindicato Nacional.

Com base nessas reflexões, 
foi deliberado, ad referendum 
do próximo Congresso, a re-
alização de Conad Extraordi-
nários com intervalos de no 
máximo três meses, enquanto 
durar a pandemia, pautando 
a atualização da conjuntura, o 
plano de lutas dos Setores e as 
questões organizativas do AN-
DES-SN. E, tão logo seja possí-
vel pelas condições sanitárias, 
o Conad deve deliberar sobre 
a realização do Congresso do 
ANDES-SN.

Os delegados e as delegadas 
aprovaram também que, en-
quanto durarem as restrições 
às atividades presenciais, de-
verão ser realizadas reuniões 
conjuntas dos Setores das Ifes 
e Iees/Imes, preferencialmen-
te mensais. Essas reuniões, 
preferencialmente, devem ser 
precedidas por assembleias de 
base, para expandir a partici-
pação da categoria docente nos 
debates do Sindicato Nacional. 

Conad Extraordinário delibera 
sobre eventos do ANDES-SN
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