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Leia as últimas notícias da ADUFRGS-Sindical
ADUFRGS conclama professores para mobilização contra o Escola sem Partido
A ADUFRGS-Sindical convida todos os professores e professoras da base para debate sobre o
Projeto de Lei Escola sem Partido (124/2016), nesta terça, 26 de setembro, às 10h, na
Comissão de Constituição e Justiça da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Como integrante
da Frente Gaúcha Escola sem Mordaça, a ADUFRGS-Sindical considera o projeto de lei Escola sem
Partido inconstitucional, por censurar o acesso ao conhecimento e cercear a liberdade de expressão.
Diante de mais uma ameaça à Constituição Federal, o Sindicato chama a todos para lutar pelo
arquivamento desse projeto.

A concentração da riqueza é tema do ADUFRGS no Ar desta terça (26/09)
O ADUFRGS no Ar desta terça (26/09) entrevista o professor de Sociologia do Instituto de Filosofia
e Ciências Humanas da UFRGS, Antônio David Cattani, que fala sobre o seu mais recente livro:
"Ricos, podres de ricos". Enquanto a maioria dos cientistas sociais se debruça sobre questões
relativas à pobreza e à miséria, Cattani resolveu desbravar o outro lado da problemática da
desigualdade social: a extrema riqueza. Sintonize na Rádio da Universidade, AM estéreo, 1080
kHz, toda terça, às 13h. O programa pode ser acompanhado pela internet
no http://www.ufrgs.br/radio e as edições anteriores estão disponíveis
no http://www.adufrgs.org.br/adufrgs-no-ar/.

ADUFRGS-Sindical participa do lançamento da Frente Gaúcha em favor das
IFEs
Um grande debate reuniu, no dia 18 de setembro, cerca de 500 pessoas no auditório Dante Barone,
na Assembleia Legislativa do RS. Estudantes, professores, técnico-administrativos, reitores,
sindicalistas e parlamentares participaram do ato público que lançou a Frente Gaúcha em favor das
instituições públicas federais de ensino. Representando a ADUFRGS-Sindical compareceram os
diretores Lúcio Vieira (vice-presidente) e Eduardo Rolim (diretor de Relações Sindicais).
Leia mais
Lideranças defendem educação pública em seminário no IFSul/Sapucaia

Núcleo de Multiatividades da ADUFRGS leva experiência para Encontro em
Florianópolis
No segundo dia do 3º Encontro Nacional do Proifes-Federação sobre Assuntos de Aposentadoria,
realizado em parceria com a APUFSC-Sindical em Florianópolis, os professores Jairo Alfredo Genz
Bolter (diretor de Assuntos de Aposentadoria e Previdência) e Rosa Maria Magrinelli (coordenadora
do Núcleo de Multiatividades) compartilharam as experiências do Núcleo de Multiatividades
da ADUFRGS-Sindical, explicando como surgiu e de que maneira atua dentro do Sindicato.
Leia mais
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Docentes discutem o presente e o futuro da aposentadoria sob o aspecto jurídico
Encontro em Florianópolis debate aposentadoria e futuro da universidade

A Universidade precisa mudar para acompanhar a metamorfose da sociedade
Na terceira palestra do ciclo "Conferências UFRGS 2017", dia 13 de setembro, o sociólogo José
Vicente Tavares dos Santos, diretor do Instituto Latino-Americano de Estudos Avançados
(ILEA/UFRGS), abordou a urgência da Universidade em se repensar, diante da velocidade com que o
mundo se transforma. A interdisciplinaridade, segundo ele, deve permear todas as ações. O evento
faz parte da preparação para a Conferência Regional de Educação Superior (CRES), que acontece em
junho de 2018 na Universidade de Córdoba/Argentina.
Leia mais
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