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“Pacotaços” do governo de Ivo Sartori seguem sendo 
colocados em prática e aprofundados. Relembre as fases 
das medidas de aumento de impostos, enxugamento do 
funcionalismo público, entre outras. Página 4

ADUFPel-SSind vence ação Sartori

Após pouco mais de um ano da assinatura do contrato da UFPel com a EBSERH, problemas no Hospital 
Escola seguem ocorrendo, especialmente relacionados a funcionários. Página 5 

Hospital Escola após adesão à EBSERH

Ação movida pela Receita Federal, que envolvia valores 
referentes ao plano de saúde foi vencida pela ADUFPel-
SSind e valores estão sendo ressarcidos até abril deste 
ano. Página 3
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EXPEDIENTE

“Que nada nos defina, que 
nada nos sujeite.”

EDITORIAL

AGENDA

12/03 Mulheres em defesa da vida: 8 de março é dia de luta, a partir das 
15h, na Praça Cel. Pedro Osório, em Pelotas (RS), 

ADUFPel Seção Sindical do ANDES-SN

Quem tem acompanhado o movimento 
na rede de comunicação da ADUFPel-
SSind no mês de março, pode perceber 
a intensificação da temática feminina. 
Mas isso não se deve apenas ao Dia 
Internacional da Mulher, celebrado em 
8 de Março: Parabéns a todas! Desde o 
final de 2015, no Brasil, principalmente, 
as mulheres têm protagonizado uma série 
de movimentos em busca de equidade, 
por segurança, pelo fim da violência, 
sob toda e qualquer forma, pela defesa 
de direitos sobre seus corpos, e tantas 
outras questões que figuraram como a 
“Primavera das Mulheres”. A ADUFPel-
SSind deseja que a força feminina seja 
inspiradora para este início de semestre 
e acompanhe a todas e todos no decorrer 
do ano letivo! 
Ainda em março, a nossa Seção Sindical 
realizará um ato político-cultural em 
defesa da Educação Pública, na Praça 
Coronel Pedro Osório, para reafirmarmos 
nossa posição de luta e confraternizarmos 
com a comunidade  pelotense em geral. 
Estaremos, neste sentido, vigilantes, 
acompanhando o calendário acadêmico, 
que segue em reestabelecimento, a 
situação do Hospital Escola, sob gerência 
da EBSERH, e as movimentações acerca 
da sucessão para reitoria da Universidade 
(acompanhe nas mídias da ADUFPel, site 
e facebook).
Encerramos com a frase de Simone de 
Beauvoir, a fim de refletirmos sobre 
nossos ideiais, direitos e deveres. Que as 
diferenças entre mulheres e homens não 
precisem mais ser tratadas como pauta 
de discussão, bem como a sobrevivência 
indígêna ou o respeito às “ditas” minorias. 
Que possamos ser, apenas, iguais (mas 
singulares).

“Que nada nos defina, que nada nos 
sujeite. Que a liberdade seja a nossa 
própria substância, já que viver é ser 
livre.” (Simone de Beauvoir)

8/3 Mulheres em defesa da vida: 8 de março é dia de luta, a partir das 14h, 
com concentração em frente à Prefeitura, em Pelotas (RS)

Venha buscar a sua Agenda 2016!

Ainda estão disponíveis 
na sede da ADUFPel-SSind 
(Rua Major Cícero, 101), 
as Agendas 2016. São 
dois modelos diferentes, 
em quantidade limitada, 
para que a professora 
sindicalizada e o professor 
sindicalizado possam 
escolher um: agenda de bolso 
e agenda encadernada. 
Venha até a sua Seção 
Sindical e escolha a sua!

Boas-vindas!

Professoras e professores, a ADUFPel-SSind deseja 
a todas e todos um ótimo início de semestre. Que 
unidos possamos nos fortalecer e continuar a lutar pela 

educação pública.  Sejam bem-vindas/os!

12 a 13/03 Reunião do Setor das IFES do ANDES-SN, em Brasília (DF)

20/03 Ato em defesa da educação pública, às 17h, no Largo do Mercado 
Público, em Pelotas (RS)
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Etapa municipal do II ENE já tem data definida 

A etapa municipal do II ENE (Encontro 
Nacional de Educação) acontecerá em 
8 de abril, no auditório do IFSul Campus 

Pelotas. Enquanto isso as entidades e os 
movimentos sociais de Pelotas continuam 
na preparação de sua construção. Entre os 
palestrantes confirmados estão: professor 
Juca Gil (Universidade Federal do Rio Grande 
do Sul - UFRGS), Luis Borges (IFSul/Pelotas) e 
Marianna Rodrigues (Universidade Federal de 
Ciências da Saúde de Porto Alegre - UFCSPA). 
A articulação e o fortalecimento dos 
comitês locais para a realização dos 
encontros preparatórios, com organização 
de caravanas, foram reafirmados durante o 
35º Congresso do ANDES-SN, em Curitiba 

(PR). A professora da Universidade Federal do 
Pará (UFPA), Olgaíses Maués, em entrevista 
a Assessoria de Comunicação da ADUFPel-
SSind, falou sobre o papel e a relevância 
das seções sindicais em elaborar esses 
encontros. “Os seminários e comitês locais 
são as ferramentas que irão permitir as 
pessoas se interessarem e irem para o ENE 
em Brasília”, destacou. 
“A agenda  nacional do II ENE está intensificando 
as suas ações. Aqui em Pelotas, desde o 
ano passado, estamos reunindo entidades 
e militantes comprometidos com a educação 
pública para realizar o encontro municipal 
preparatório, com o intuito de construir 
um projeto classista e democrático de 

educação e uma agenda de lutas em defesa 
da educação pública”, afirma o diretor da 
ADUFPel-SSind, Giovanni Frizzo. 
A etapa nacional do II ENE acontece entre 
os dias 16 e 19 de junho. As plenárias serão 
realizadas na Universidade de Brasília (UnB) 
e os alojamentos ficarão no Instituto Federal 
de Brasília. O encontro tem como mote 
“Por um projeto de educação classista e 
democrático” e é composto por seis eixos 
de abordagem: avaliação, financiamento, 
acesso e permanência, gestão, formação do 
trabalho docente e gênero, questões étnico-
raciais e diversidade sexual. 
A etapa estadual, em Porto Alegre, será 
entre os dias 21 e 24 de abril. 

ADUFPel vence ação 
movida pela Receita

Entre os meses de fevereiro e abril 
deste ano, as/os sindicalizadas/
os da ADUFPel-SSind que contratam 
plano de saúde junto à Seção Sindical 
estão recebendo os valores recolhidos 
como “INSS para depósito judicial”. 
Esses valores foram cobrados entre 
abril de 2010 e janeiro de 2015 devido 
à ação movida pela Receita Federal. A 
Receita autuou a ADUFPel-SSind em 
2008 por sonegação de impostos 
relativos aos pagamentos do plano de 
saúde entre os anos de 2003 e 2009. 
A ação transcorreu até 2015, quando 
a Seção Sindical venceu o processo. 
Com a vitória, os valores estão sendo 
ressarcidos, corrigidos, sob forma de 
desconto nas mensalidades do plano 
de saúde ou via depósito bancário. 
Mais informações pelo telefone 3227-
2360 ou pelo e-mail secretaria@
adufpel.org.br.

Março de luta na ADUFPel
Em defesa da educação pública!
No dia 20 de março, para marcar o início do primeiro semestre letivo de 2016 da Universidade 
Federal de Pelotas, acontece ato político-cultural em em defesa da educação pública. 
A atividade, organizada pela ADUFPel-SSind, inicia às 17h30 do dia 20/3 (domingo) no largo 
do Mercado Público de Pelotas. Dentre as atividades previstas está a apresentação de 
bandas musicais que tratarão de temáticas de luta e resistência. 

Pelo empoderamento da mulher!
O dia 8 de março foi marcado por luta em Pelotas. Organizado por coletivos e sindicatos, 
entre eles a ADUFPel–SSind, a primeira parte do evento “Mulheres em Defesa da Vida - 8 de 
março é dia de luta” contou com uma marcha pelo centro da cidade, entrega de uma carta 
de reinvindicações à vice-prefeita Paula Mascarenhas e audiência pública no Largo Edmar 
Fetter (Mercado Público). A segunda parte do evento acontecerá na Praça Coronel Pedro 
Osório, no dia 12 de março. Dentre as atividades está programada uma roda de conversa 
sobre a conjuntura nacional e internacional sob o viés das mulheres e apresentações 
culturais.
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Medidas do governo Sartori aumentam
custo de vida da população gaúcha

Como uma desculpa de atenuar a crise 
e o rombo nas finanças do estado, 
o governador José Ivo Sartori vem 

aprovando, desde o início do mandato, uma 
série de medidas de “ajuste fiscal”. Conhecido 
como “Pacotaço”, o conjunto foi apresentado 
em etapas. Os ajustes estaduais prejudicam 
ainda mais a população gaúcha, somando-
se aos cortes orçamentários do governo 
federal. Em primeiro de janeiro deste ano 
passou a vigorar o projeto que provoca um 
acréscimo linear nas alíquotas de ICMS e 
aumenta ainda mais o custo de vida no Rio 
Grande do Sul. 

Relembre
A primeira de uma série de determinações foi 
adotada pelo governador um dia após a sua 
posse, em janeiro de 2015, suspendendo 
o pagamento de dívidas do governo Tarso 

Genro, concursos, nomeações e criação de 
novos cargos públicos por seis meses. Em 
junho, a segunda fase do pacote prorrogou 
por mais de 180 dias o decreto de corte de 
gastos de janeiro, apresentou projetos de 
leis de responsabilidade fiscal e de revisão 
de incentivos fiscais. 
A alteração no regime de previdência de 
futuros funcionários públicos e no tempo 
de serviço de servidores da Brigada Militar 
e a extinção de três fundações estaduais, 
foram apresentadas na terceira etapa, em 
agosto. A quarta fase entrou em vigor logo 
em seguida, com o aumento do Imposto 
Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços 
(ICMS) e outros tributos. 
Na quinta fase do “Pacotaço”, o governo 
encaminhou um projeto à Assembleia 
Legislativa que previa a concessão de 
desconto à General Motors (GM) no pagamento 

antecipado de empréstimos. Como 
parte do pacote, também anunciou 
o parcelamento dos salários do 
funcionalismo. O primeiro aconteceu 
em julho e os vencimentos foram 
divididos em três parcelas. Os 
salários do mês de agosto foram 
parcelados em quatro, cinco e seis 
vezes, dependendo do valor. Em 
novembro, os pagamentos ficaram 
condicionados à aprovação do 
projeto de desconto à GM, que 
injetaria mais de R$ 300 milhões 
nos cofres públicos. 
A sexta fase foi apresentada em 
dezembro. Entre os polêmicos 
projetos dessa etapa, destacava-se 
o da nova Lei de Responsabilidade 
Fiscal, que previa o impedimento 
de despesas se não houvesse 
previsão de receita. O texto proibia 
a concessão de reajustes salariais 
que vigorassem a partir da troca 
de governo e ainda iria simplificar 
concessão de rodovias e restringir 
dispensa de servidores eleitos para 
mandatos em sindicatos. No dia 28 
de dezembro foi aprovado como lei. 

Aumento de impostos 
A partir do primeiro dia de 2016 entrou em 
vigor o projeto de aumento das alíquotas de 
ICMS. Junto a isso, houve um crescimento de 
25% para 30% do imposto sobre a gasolina, 
álcool, telefonia fixa e móvel e energia 
elétrica. Também ficou definida a cobrança 
adicional de dois pontos percentuais do ICMS 
sobre TV por assinatura (12% para 14%), 
fumo, bebidas, perfumaria e cosméticos. O 
aumento de impostos tem validade de três 
anos. 
“A continuidade da política de arrocho sobre 
a classe trabalhadora imposta pelo governo 
Sartori é um eco da política nacional. Aliás, 
o governador usa a conjuntura nacional como 
uma desculpa para apertar mais ainda o 
funcionalismo público gaúcho, enquanto faz 
acordos com multinacionais, reflete a diretora 
Daniela Hoffmann.
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Aulas retornam no dia 14 de março para maioria dos cursos
O primeiro período letivo de 2016 começa no 
dia 14 de março para a maioria dos cursos 
da UFPel, em resolução do Cocepe (Conselho 
Coordenador do Ensino, da Pesquisa e da 
Extensão) divulgada no dia 3 de dezembro 
do ano passado. A exceção é o curso de 
Odontologia. 
Cursos como Agronomia, Design Digital, 
Farmácia, Medicina e Engenharia de Petróleo 
tiveram disciplinas ministradas nos meses 
de janeiro, fevereiro e março, de acordo com 

o calendário divulgado em 29 de outubro. 
Assim, com as aulas recuperadas, iniciam o 
semestre 2016/1 em 14 de março.  

Odontologia tem calendário diferenciado
Por consequência da greve dos técnico-
administrativos e paralisação dos discentes, 
os estudantes do 5° ao 9° semestres não 
seguirão o Calendário Acadêmico normal. 
Eles retornaram às aulas em 3 de fevereiro, 
com término previsto para o dia 27 de maio 

e período de exames entre 28 de maio e 3 
de junho, para recuperar os dias parados. 
Enquanto isso, os alunos do 2º ao 4º 
semestres, que finalizaram o semestre ano 
passado – por não praticarem clínica – terão 
de ficar paralisados até o dia 20 de junho.
Segundo a diretora Daniela Hoffmann, “os 
calendários da UFPel refletem o desmonte da 
universidade pública, prejudicada pela falta de 
manutenção, de condições de trabalho e de 
número de vagas adequadas de servidores”.
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ESPECIAL

A Empresa Brasileira de Serviços 
Hospitalares (EBSERH) assumiu o 
Hospital Escola (HE) da Universidade 

Federal de Pelotas (UFPel) em outubro 
2014. Desde então, funcionários relatam 
que o número de pessoas afastadas por 
adoecimento aumentou, assim como o 
número de tarefas, falta de materiais e 
assédio moral, apesar da administração do 
Hospital negar. A Assessoria de Comunicação 
da ADUFPel-SSind entrevistou a técnica-
admnistrativa em educação, Cláudia Beatriz 
Neto Correia que, com 21 anos de trabalho 
no Hospital, falou sobre os motivos que a 
levaram a pedir licença médica e contou 
sobre as atuais condições de estrutura e 
trabalho. A Assessoria também entrevistou 
a superintendente do HE, Julieta Fripp, que 
assumiu o cargo janeiro de 2015. 

Problemas estruturais
Sobre a situação atual do Hospital, Cláudia 
relata que os equipamentos de uso diário 
permanecem com “manutenção precária e 
qualidade duvidosa”. As maiores reformas 
e compras de materiais e equipamentos 
aconteceram antes da instalação da 
EBSERH, quando o HE foi adaptado para os 
padrões exigidos pela EBSERH. Entretanto, 
funcionários reclamam da falta de materiais 
essenciais, como os de verificação de 
pressão arterial, instrumentos cirúrgicos e 
para atendimento emergencial, utilizados, 
principalmente, nos recém-nascidos. 
Ao ser questionada sobre as diferenças 
estruturais anteriores e posteriores à EBSERH, 
Julieta não faz um comparativo desses dois 
períodos, apenas entre 2013 – quando 
assumiu o cargo – e 2016. A superintendente, 
respondendo aos questionamentos sobre a 
falta de materiais, afirma que a informação 

não procede. 

Acúmulo de funções
Cláudia explica que o aumento do número de 
contratados nos últimos meses tem gerado 
muita confusão entre os novos. Compõem o 
quadro de trabalhadores: servidores públicos, 
regidos pelo Regime Jurídico Único (RJU) e 
os funcionários regidos por CLT – EBSERH e 
Fundação de Apoio Universitário (FAU). 
A técnica-administrativa destaca que a 
rotatividade e inexperiência dos novos 
funcionários contribuem para o aumento 
de responsabilidade dos mais antigos, que 
acabam tendo que solucionar ocorrências 
mais graves e complexas. No entanto, a 
superintendente não esclarece o acúmulo 
de funções, apenas cita a importância 
dos trabalhadores mais experientes neste 
processo de adaptação. 

Jornadas de trabalho
O regime de trabalho dos novos concursados 
é por CLT e, portanto, não possuem a mesma 
estabilidade que os servidores do RJU. 
Estes possuem jornada de trabalho de 30h 
semanais, flexibilizada através de portaria 
do Gabinete do Reitor desde 2013. Já os 
profissionais da EBSERH podem apresentar 
jornada de 36h (enfermagem), 24h (médicos) 
e 40h (administrativos). Os funcionários 
contratados via FAU também são regidos 
por CLT e suas jornadas se assemelham 
aos da EBSERH, segundo informações 
da superintendente. Percebe-se que há 
diferenças entre as jornadas de trabalho 
de profissionais que realizam as mesmas 
funções, assim como são conhecidas as 
diferenças salariais. Estes fatores que 
contribuem para o assédio e acirramento das 
relações de trabalho. 

Demissões
Após a indicação de órgãos de controle e 
de ministérios, a FAU foi descredenciada 
e impedida de atuar junto à UFPel devido a 
irregularidades em contratos celebrados 
entre as duas instituições. Assim, os 
contratados via Fundação no HE deveriam 
ser demitidos, mas ainda permanecem 590 
trabalhadores.

Assédio moral
Funcionários via FAU, que seguem trabalhando 
enquanto aguardam demissão, destacam 
ameaças de transferência de setor ou turno 
e chantagem por conta da distribuição do 
Atendimento Pré-Hospitalar (APH). 
A superintendente diz não ter conhecimento 
de casos de assédio no HE e afirma que os 
plantões da modalidade de APH são realizados 
somente por servidores do RJU, com foco 
nas necessidades. “Quase a totalidade dos 
servidores que realizam APH são da área de 
enfermagem e são organizados pela gerência 
de enfermagem, sempre de acordo com a 
disponibilidade do servidor e da necessidade 
do serviço”, explica. 

Afastamento do Hospital 
Há poucas semanas, Cláudia pediu o seu 
afastamento. Ela relata “desilusão com o 
ambiente de trabalho somado à sobrecarga 
de tarefas e agravado pela aposentadoria 
de três colegas do seu setor”. Afastada 
desde o final de 2015, foi diagnosticada com 
depressão e estresse. 
“Para mim isso tudo é um quadro lamentável 
e doloroso, 21 anos de luta e esperança indo 
por terra, é o desmonte e a precarização 
de um ambiente que nós tentamos muito 
qualificar e ampliar”, finaliza. 

ADUFPel Seção Sindical do ANDES-SNVD-01/2016

Após um ano de adesão à EBSERH a 
precarização do HE da UFPel continua

Relembre: Em 30 de outubro de 2014, representantes da comunidade acadêmica da UFPel realizaram vigília no prédio 
do Direito para protestar contra a assinatura do contrato com a EBSERH, que ocorrera às escondidas um dia antes. 
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MOVIMENTOS
ADUFPel Seção Sindical do ANDES-SN VD-01/2016

A edição temática que comemora os 
15 anos do Fórum Social Mundial 
(FSM) foi realizada em Porto Alegre 

este ano. O evento aconteceu entre os 
dias 19 e 23 de janeiro na capital gaúcha, 
que também foi sede em 2001, 2002, 
2003, 2005 e 2012. O fórum temático 
é uma preparação à edição mundial que 
ocorrerá em Montreal, no Canadá, entre 
os dias 9 e 14 de agosto, o primeiro a ser 
realizado no Hemisfério Norte. 
Com o tema Paz, Democracia, Direito 
dos Povos e do Planeta, o encontro 
abordou desafios e perspectivas das 
lutas por um outro mundo possível 
e realizou um balanço das ações da 
última década e meia. Participantes de 
organizações sociais e movimentos 
populares uniram-se com a perspectiva 
de construírem, juntos, um novo modelo 
de desenvolvimento social e discutir a 
conjuntura mundial.  Crise do capitalismo, 
mudanças climáticas, contexto político 
brasileiro e internacional, combate à 
monopolização da mídia, integração 

latino-americana, direitos humanos, 
racismo, machismo e xenofobia foram 
alguns dos temas tratados durante os 
cinco dias. A marcha de abertura reuniu 
mais de dez mil pessoas no centro de 
Porto Alegre. 
Ao final do encontro, os participantes 
aprovaram, em assembleia, três agendas 
comuns para as organizações. A carta 
compromisso indicou que o dia 1° de 
maio, Dia do Trabalhador no Brasil, será 
de luta na América Latina, em defesa 
da democracia e de enfrentamento ao 
conservadorismo. Foi aprovada, também, 
uma campanha para cobrar a auditoria da 
dívida pública brasileira.

Tecsol da UFPel presente no encontro
O estudante do 6º semestre de Relações 
Internacionais da UFPel, Felipe Ribas 
Krüger, participou pela primeira vez do 
evento este ano. Felipe representou o 
Núcleo Interdisciplinar de Tecnologias 
Sociais e Economia Solidária (Tecsol) no 
Fórum, apresentando oficina de Economia 

Solidária, Comércio Justo e Consumo 
Responsável. 
Entre os temas debatidos, ressaltou: 
“América Latina – Resistências e 
alternativas” e “Democracia Econômica”. 
Para ele, o professor de Economia da 
Universidade de Coimbra, Boaventura de 
Sousa Santos e o economista Paul Singer 
destacaram-se, “confirmando as críticas 
levantadas na programação anterior e 
elencando possíveis soluções, desde 
a valorização da economia solidária 
como ferramenta de emancipação e 
empoderamento da sociedade civil, 
considerando-a uma viável alternativa 
econômica anticíclica/sistêmica, até a 
manutenção da resistência encabeçada 
pelos movimentos sociais”. 
O estudante afirma que eventos 
neste modelo são impulsionadores de 
espaços deliberativos que permitem a 
exteriorização da autocrítica e geram 
renovação das retrógradas estratégias 
adotadas pela velha esquerda mundial.  

Fórum Social Mundial completa 15 anos

Eleições ASUFPel

As eleições para a Coordenação do Sindicato dos Servidores da Universidade Federal de 
Pelotas (ASUFPel), já tem data definida. O pleito acontecerá no dia 31 de março, das 6h30 
às 20h, com divulgação do resultado a partir das 20h30. As inscrições para as chapas 
foram realizadas entre os dias 3 e 4 de março, tendo uma chapa inscrita, denominada “Uma 
História de Lutas”.
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Este ano, Porto Alegre sediou a edição temática do evento, preparatória ao encontro mundial que ocorrerá no Canadá.

Eleições DCE

As eleições para o Diretório Central dos 
Estudantes (DCE) da UFPel estão previstas 
para ocorrer em abril. As chapas devem 
ser montadas e inscritas logo no início do 
semestre letivo. 
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Dica de filme: 
as Sufragistas

Lançado em 2015, o filme “As Sufragistas”, 
dirigido por Sarah Gavron, trata da luta 
pelo sufrágio feminino no início do século 
XX na Inglaterra. A questão é tratada 
a partir do recorte da  organização de 
mulheres chamada “Suffragettes” (nome 
original do filme, em inglês). Na obra, as 
ações radicalizadas das mulheres desta 
organização descortinam também a 
situação de opressão vivida por todas 
as mulheres, mas especialmente as 
trabalhadoras. Ao lutarem pelo direito 
ao voto e igualdade de direitos civis, 
as mulheres enfrentam a repressão do 
Estado e também dos patrões e maridos, 
que as oprimem de forma violenta e 
desumana. 
Baseado em fatos reais, o filme “As 
Sufragistas” traz à tona uma atualidade 
de conteúdo extremamente necessário 
de ser debatido: a opressão machista e o 
feminismo como forma de empoderamento 
e emancipação da mulher frente à 
institucionalização do patriarcado nas 
mais diversas esferas públicas e privadas. 
Em meio a um contexto de naturalização 
das desigualdades de direitos, as mulheres 
que ergueram-se contra o sistema posto e 
se organizaram para enfrentar a repressão 
são referências históricas importantes 
para os dias atuais.

Artesanato kaingang: uma 
prática cultural de resistência

Os kaingangs são a terceira etnia 
indígena mais numerosa do Brasil. A 
Fundação Nacional da Saúde (Funasa), 

em um levantamento realizado em 2009, 
estima que são 33 mil kaingangs no Brasil, 
vivendo nos estados do Rio Grande do 
Sul, Santa Catarina, Paraná e São Paulo. 
Em Pelotas, desde novembro, vivem 50 
kaingangs, que reivindicam o direito de 
permanecer na cidade. O sustento das 
famílias vem, principalmente, do trabalho 
manual, que envolve a confecção de cestos, 
arcos, bijuterias, entre outros artigos.  No 
início de março, em conversa em forma de 
roda*, a Assessoria de Comunicação da 
ADUFPel esteve no acampamento kaingang 
e buscou conhecer um pouco mais deste 
trabalho.

O artesanato: conhecimento e resistência
A técnica artesanal do povo kaingang aponta 
a relação com o meio onde vivem. Para o 
povo, o processo da escolha e extração dos 
materiais para a realização do trabalho manual 
é fundamental e envolve um conhecimento 
profundo da natureza. Taquaras e cipós, duas 
das plantas mais utilizadas nos trabalhos, 
precisam de maturação e cortes precisos. 
O amadurecimento, além de outros fatores, 
depende do ciclo lunar: se colher uma taquara 
na lua nova, como explicam, ela caruncha. 
Além disso, a qualidade do solo é outro 
fator importante e, se há contaminação por 
agrotóxicos, as e os kaingangs sabem que 
as plantas que ali crescem serão diferentes 
e de menor qualidade. 
Devido ao avanço das zonas urbanas e 
à contaminação dos solos, atualmente 
o acesso a determinados materiais é 
dificultado. Na região de Pelotas, é na zona 
da Cascata que a tribo kaingang encontrou 
alguns deles. O problema, conforme aponta 
Alcir Salvador Kafâ, é que precisam pagar 
frete para trazer os materiais de volta ao 

acampamento, que fica próximo à rodoviária. 
Ainda, alguns tipos de cipós com que 
trabalham só são encontrados em Santa 
Catarina, para onde alguns dos kaingangs se 
deslocam periodicamente. Outra dificuldade 
assinalada pelo grupo reside no processo de 
coloração das plantas. As e os kaingang antes 
tingiam os materiais de forma totalmente 
natural e, ao falar sobre isso, emocionam-se 
ao constatar que as plantas coloridas hoje 
já não são encontradas em abundância nas 
matas e, por isso, a anilina é um recurso 
utilizado. 
O artesanato kaingang, assim, além de 
apresentar a beleza de um trabalho que 
resiste há séculos, também carrega toda 
a resistência que os povos originários 
enfrentaram desde o processo de 
colonização do Brasil pelo homem branco. 
Um desses processos de resistência, além 
da mencionada relação com a natureza, 
envolve a tradição oral, o conhecimento que 
passa de geração para geração de forma 
falada. “Eu aprendi com minha mãe, com 
meu pai, com minha vó. Assim eu aprendi a 
fazer, a gente faz esse artesanato porque 
aprendeu. Nunca quis deixar de fazer, de ter 
nossa cultura. E assim como a gente sabe 
fazer, nossos filhos aprendem a fazer e 
assim nossa cultura nunca acaba”, explica 
Elza dos Santos Gykîkutê, moradora do 
acampamento. Gykîkutê também destaca 
que as crianças já começaram a aprender 
olhando os adultos e, desde pequenos, já 
sentam junto aos parentes e são ensinados. 
E assim, frente a todas as dificuldades de 
reconhecimento e fortalecimento da cultura 
dos povos originários, o artesanato kaingang 
configura-se como uma das maneiras de 
resistência do povo. 

*Participaram da roda de conversa: Ivonete Araújo, 
Elza dos Santos Gy Kîkutê, Elizete Salvador Kókoy, 
Marciana Firka, Sirlei Renh e Alcir Salvador Kofã. 

Filtros, cestos, luminárias, casinhas de pássaros. No acampamento Kaingang, que fica em 
frente à rodoviária, os trabalhos artesanais feitos pelas famílias estão expostos todos os dias.
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35º Congresso do ANDES-SN 
marca o mês de janeiro

Durante sete dias, entre 25 e 31 de 
janeiro, docentes reuniram-se em 
Curitiba (PR) para o 35º Congresso do 

ANDES-SN. A Universidade Tecnológica do 
Paraná (UTFPR) foi local do encontro e recebeu 
representantes de 74 seções sindicais, 
totalizando 469 participantes. Ao longo da 
semana, foram discutidos, atualizados e 
aprovados a centralidade de luta do Sindicato 
Nacional; o plano de lutas; as políticas sociais 
e as questões organizativas e financeiras do 
Sindicato Nacional.

Centralidade da luta
Logo no primeiro dia, após das plenárias de 
abertura e de instalação, os delegados do 
35º Congresso aprovaram a centralidade da 
luta para 2016: “Defesa do caráter público, 
democrático, gratuito, laico e de qualidade 
da educação, da valorização do trabalho 
docente, dos serviços públicos e dos direitos 
dos trabalhadores, com a intensificação do 
trabalho de base e fortalecimento da unidade 
classista com os movimentos sindical, 
estudantil e popular, na construção do projeto 
da classe trabalhadora”. A definição da 
centralidade ocorreu após um intenso debate 
sobre a conjuntura nacional e internacional, 
em que ficou manifesta a preocupação 
categoria docente com o aprofundamento 
dos ataques aos serviços públicos e aos 
direitos da classe trabalhadora. Paulo Rizzo, 

presidente do ANDES-SN, durante a plenária, 
ressaltou que a crise no Brasil e no mundo 
é reflexo do esgotamento do modelo de 
manutenção dos grandes lucros e que, assim, 
o ANDES-SN necessita ampliar sua ação 
internacionalista e aprofundar o trabalho de 
base.  

Deliberações
Foram muitos os debates e as decisões 
do 35º Congresso, todas elas importantes 
para a construção e fortalecimento do 
sindicato nacional. Entre as deliberações 
da categoria docente, destacam-se: a 
agenda para os primeiros meses do ano, 
que inclui reunião do Fórum das Entidades 
Nacionais dos Servidores Públicos Federais 
para a construção de campanha unificada; 
os principais eixos das lutas do Setor das 
Instituições Federais de Ensino Superior 
(IFES) e Instituições Municipais e Estaduais 
de Ensino Superior (IMEES/IES); a articulação 
para o II Encontro Nacional de Educação, que 
ocorre em junho; a luta contra diversas leis e 
projetos de lei que atacam a educação pública; 
a aprofundamento do trabalho com a base 
da categoria docente; a defesa das cotas 
sociais e raciais nas IES; a intensificação da 
luta contra o racismo, lgbtfobia, machismo e 
demais formas de opressão e intensificação  
das ações contra a EBSERH, a Funpresp e 
outros tipos de privatização, terceirização e 

precarização do trabalho.

Eleições
Durante o Congresso houve a constitução e 
homologação da chapa única para as eleições 
da direção do ANDES-SN. A chapa tem como 
nome para o cargo de presidente  Eblin Joseph 
Farage, docente da área do Serviço Social na 
Universidade Federal Fluminense (UFF). Eblin, 
em sua fala para as e os docentes reunidos 
na plenária, afirmou que a luta da chapa é por 
um projeto de educação transformador, que 
envolva não só o Sindicato Nacional, mas 
toda a sociedade brasileira.

ADUFPel no Congresso
A delegação da ADUFPel-SSind no 35º 
Congresso foi deliberada na Assembleia 
Geral do dia 14 de dezembro de 2015, sendo  
composta por Ana Oliveira, Celeste Pereira, 
Daniela Hoffman, Claudete Botelho, Júlio 
Emboava Spanó, Henrique Mendonça e Sérgio 
Cassal. A presidente da Seção Sindical, 
Celeste Pereira avalia a participação da 
delegação no Congresso: “Para a ADUPel foi 
fundamental. Nós encontramos companheiros 
de todo o Brasil, compartilhamos as lutas e 
percebemos coisas que estão acontecendo 
de forma similar em outras seções sindicais, 
nos reenergizamos para realizar todos os 
enfrentamentos necessários no âmbito da 
UFPel”.

ADUFPel Seção Sindical do ANDES-SNVD-01/2016

“Em defesa da educação pública e gratuita e do direito dos trabalhadores” 
foi o tema do evento, que reuniu 469 docentes de todas as regiões do Brasil


