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Revolução Russa

O Seminário 100 Anos da Revolução Russa - Reflexões 
para a Atualidade aconteceu em Pelotas entre 25 e 28 de 
setembro e abordou, entre outras questões, o protagonismo 
das mulheres no processo revolucionário. Página 4

O governo do Estado do Rio Grande do Sul segue com a 
política de parcelamento de salários e precarização da 
educação pública. Mobilizados para reverter a situação, 
servidores da educação estadual estão em greve. Página 6

Educadores estaduais

EBSERH tenta impor zero de 
reajuste a funcionários

Diante do anúnico da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH) de que 
funcionários receberiam zero de reajuste e corte de benefícios, a categoria mobilizou-

se aprovando greve em diversos Hospitais Universitários, incluindo o HU da UFPel. A 
negociação, agora, passa a ser mediada pelo Tribunal Superior do Trabalho. Página 5
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EDITORIAL

AGENDA

ADUFPel Seção Sindical do ANDES-SN

Neste mês de outubro viveremos o 
último mês antes da implementação 
da contrarreforma trabalhista, que 
tornará a vida da classe trabalhadora 
ainda mais complicada. Em um país 
que já iniciou o processo de uberização 
de todas as atividades produtivas, 
inclusive a docente, é lícito perguntar 
de que maneiras podemos interromper 
a escalada dos processos exploratórios 
que hora bate à nossa porta.
Atividades essenciais à dignidade de 
vida dos cidadãos, como a educação, 
tiveram o funcionamento inviabilizado 
inicialmente pelo contingenciamento 
de recursos, a partir de 2015, e 
posteriormente pela emissão da EC 95, 
a qual deteriora por 20 anos o que já 
havia sido prejudicado.
A cada dia que passa, maiores são os 
motivos para se mobilizar, e maiores os 
estragos a se reparar.
É nesse contexto que vemos aumentar 
as ações da sociedade civil e dos 
sindicatos em busca de um país mais 
justo e que respeite seus cidadãos. 
Trabalhadoras e trabalhadores do 
CPERS e da EBSERH entraram em 
greve, o Fórum dos Servidores Federais 
de Pelotas se rearticula e, no dia 14 
passado, vários setores decidem parar 
em protesto contra essa perda de 
direitos conseguindo vitórias a favor de 
alguns destes.
É tempo de se unir para alavancar a voz 
dos trabalhadores. Essa união mostra-
se essencial para assegurar direitos 
conquistados duramente por aqueles 
que estiveram aqui lutando antes de 
nós. O ANDES-SN e a ADUFPel-SSind, 
que sempre se colocaram ao lado da 
classe trabalhadora e da qualidade 
dos serviços públicos seguirão 
construindo, através da participação 
da sua base, as estratégias e as 
ações de enfrentamento e, para isso, 
a participação desta base é essencial, 
enquanto ainda há tempo.

Enquanto há tempo

6 e 7/10

6 a 8/10
12 a 15/10

21/10

XVII Encontro da Regional Rio Grande do Sul, em São Gabriel 
(RS)
Reunião do Setor das Ifes, em Brasília 
3º Congresso da CSP-Conlutas, em Sumaré (SP)
Confraternização da ADUFPel pelo Dia do Professor
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Fórum dos Servidores Federais 
de Pelotas é rearticulado

VD - 08/2017

Em agosto, representações sindicais 
dos servidores federais da cidade de 
Pelotas reuniram-se para debater os 

ataques apresentados pelo governo federal 
a estas categorias. Também articularam 
a construção de estratégias de combate 
aos ataques e da mobilização necessária. 
O encontro resultou na reestruturação do 
Fórum dos Servidores Federais de Pelotas, 
idealizado na década de 1990.
O grupo realizou, desde então, três encontros, 
que resultaram na organização das entidades 

para o Dia Nacional de Paralisações e Luta 
contra a Reforma da Previdência e o Desmonte 
do Serviço Público, que foi realizado no dia 
14 de setembro. Além disso, produziram um 
vídeo sobre a reforma da previdência, projeto 
apresentado pelo governo. O material, que 
pode ser acessado no canal da ADUFPel-
SSind no Youtube, explica como funciona o 
sistema previdenciário, desmistifica falácias 
sobre a aposentadoria dos servidores 
públicos e esclarece as mentiras da 
contrarreforma.

Próximas ações
O Fórum trabalha agora em um levantamento 
sobre os ataques do governo a todas 
categorias representadas. Para o final 
do ano, está prevista a realização de um 
Seminário Unificado dos Servidores Federais 
de Pelotas. No evento, serão discutidos os 
ataques e as estratégias a serem usadas. 
Acompanhe em nosso site (adufpel.org.br) e 
e em nossa página no Facebook (facebook.
com/adufpel) a agenda de reuniões do 
Fórum.

Entre as ações já desenvolvidas pelo Fórum, está a elaboração de um vídeo sobre a Contrarreforma da Previdência

JURÍDICO

A notícia de que o governo federal não 
promoveria o reajustamento dos salários 
dos servidores remete para leitura do texto 
Constitucional:
Art. 37. A administração pública direta e 
indireta de qualquer dos Poderes da União, 
dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios obedecerá aos princípios de 
legalidade, impessoalidade, moralidade, 
publicidade e eficiência, e também, ao 
seguinte:
X -  a remuneração dos servidores públicos 
e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39 
somente poderão ser fixados ou alterados 
por lei específica, observada a iniciativa 
privativa em cada caso, assegurada revisão 

geral anual, sempre na mesma data e sem 
distinção de índices;       
A negativa da revisão geral anual por parte do 
estado, fere princípios a serem obedecidos 
pela administração pública dentre os 
previstos no art. 37 da Constituição Federal. 
A revisão é garantida no inciso X do mesmo 
artigo, como situação a ser assegurada 
por parte do poder público. Seu não 
cumprimento fere, dentre outros princípios, 
o da legalidade, notadamente, pela violação 
de regra constitucional. Além disso, a revisão 
anual é uma forma de reajustar salários que 
se mantiveram inalterados perante a uma 
inflação oscilante.
No Poder Judiciário ainda não há uma posição 

definida sobre a questão.
A matéria se encontra atualmente em 
apreciação pelo STF* em que há discussão 
acerca da possibilidade jurídica de substituir 
o reajuste, por indenização, quando o 
Executivo não promove a revisão geral na 
forma determinada pela Constituição. 

*No RE 565089 o Plenário do STF ainda não analisou 
o tema, que teve reconhecida repercussão geral. Em 2 
de outubro de 2014, os ministros Teori Zavascki, Rosa 
Weber e Gilmar Mendes votaram pelo desprovimento 
do recurso, e o ministro Luiz Fux, pelo provimento. O 
julgamento foi suspenso em razão do pedido de vista 
formalizado pelo ministro Dias Toffoli.

Assessoria Jurídica ADUFPel-SSind

A Constituição Federal e a revisão geral
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GERAL

Seminário aborda os cem anos da 
Revolução Russa

E
ntre os dias 25 e 28 de agosto, 
em Pelotas e Jaguarão, ocorreu o 
Seminário 100 Anos da Revolução 
Russa - Reflexões para a Atualidade. O 

evento foi promovido pelo Instituto de Estudos 
Políticos Mário Alves (IMA), Programa de Pós-
Graduação em Política Social/Universidade 
Católica de Pelotas (UCPel), Departamento 
e Programa de Pós-Graduação em História/
UFPel e Curso de História/Universidade 
Federal do Pampa/Campus Jaguarão. 
Também contou com o apoio da ADUFPel-
SSind, entre outros sindicatos e movimentos 
sociais. O Seminário abordou contexto, 
heranças e contradições da Revolução. 
Em Pelotas, o Seminário foi realizado na 
UCPel e reuniu mais de 200 pessoas. Durante 
quatro dias, ocorreram mesas-redondas, 
conferências, oficinas, cine-debate e 
atividades culturais. Os participantes 
discutiram os contextos históricos da 
Revolução, a questão agrária, o protagonismo 
das mulheres, as experiências de autogestão, 
as questões econômicas, a arte, a cultura e 
a educação.
Solaine Gotardo, integrante do IMA, 
ressalta que no Seminário, por ele não 
ter uma característica exclusivamente 
acadêmica, foi proposta uma programação 
que contemplasse temas diversos que 
perpassam a questão do contexto e das 
questões teóricas. “A ideia foi promover uma 
reflexão e que fosse reconstruído um pouco 
daquele processo histórico. Que as pessoas 
pudessem conhecer e especialmente 
recuperar a história a partir de uma leitura 
não estigmatizada”, afirma. 

Nesse sentido, um dos mitos a serem 
desvelados é que a Revolução foi 
desenvolvida apenas pelos homens.

As mulheres na Revolução Russa
A mesa "As mulheres na Revolução Russa" 
foi uma das conferências realizadas no 
Seminário. A palestrante foi a professora 
Dra. Flávia Carvalho Chagas (departamento 
de Filosofia/UFPel). A docente falou sobre 
o protagonismo das mulheres no cenário 
pré-Revolução e na própria Revolução, além 
de abordar as possibilidades de um projeto 
civilizatório de emancipação feminista 
naquele contexto e na atualidade.
No contexto pré-Revolução, Chagas abordou 
a questão da visão da mulher como 
propriedade. Na disputa da conscientização 
das massas, essa questão é colocada em 
cheque pelas mulheres. Já com o fim da 
servidão, apenas em 1861, camponesas 
e trabalhadoras são incentivadas à 
independência econômica e a buscar 
formação intelectual. Alguns anos depois, 
em 1869, já como conquista de um projeto 
feminista, as mulheres obtém permissão 
para cursar magistérios avançados. 
Outras conquistas do movimento feminista 
são lembradas pela docente, como o direito 
ao voto, em 1917, o direito à advocacia e 
ao divórcio; igualdade na administração civil;  
legalização do aborto e avanço de direitos 
trabalhistas. Mesmo com as conquistas, 
Chagas ressalta a questão de classe, 
pois, ainda que as conquistas tenham sido 
significativas, as mulheres trabalhadoras 
ainda pediam “pão, paz e terra”, entendendo 

que a guerra era elemento de expansão do 
capitalismo e que o acesso à terra ainda 
era desigual. Já as mulheres burguesas 
não possuíam esse viés ou sentiam essa 
necessidade.
Finalizando a mesa, a docente apontou a 
contribuição das russas para a concepção de 
um projeto de sociedade em que as mulheres 
consigam de fato a emancipação, projeto 
este que não cabe nos moldes do capitalismo. 
O feminismo, nesse sentido, deve abarcar o 
compromisso e a responsabilidade dentro 
das liberdades individuais, a solidariedade e 
a cooperação. 

Revolução Russa
Em 2017, completam-se os cem anos da 
Revolução Russa, acontecimento histórico 
determinante para o destino do mundo 
no século XX. O processo revolucionário 
russo, iniciado em 1917, representou não 
somente uma mudança do regime político 
do país, com a derrubada do czarismo, mas 
a possibilidade de construção de um novo 
tipo de sociedade, baseada nos princípios 
do socialismo: controle da produção pelos 
trabalhadores, tomada de decisões políticas 
a partir dos instrumentos de democracia 
direta, protagonizadas pela população, fim 
das desigualdades sociais, a busca pela 
emancipação definitiva do ser humano. Fruto 
da ação de diversos homens e mulheres, a 
Revolução teve, no seu processo e nas suas 
consequências, uma série de contradições, 
sendo até hoje objeto de muita discussão.  

* Com informações de IMA. 

Um dos temas discutidos foi o protagonismo das mulheres na Revolução
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ESPECIAL

Trabalhadores da EBSERH recorrem ao TST 
contra política de "reajuste zero"

A negociação do Acordo Coletivo de 
Trabalho (ACT) dos funcionários 
vinculados à Empresa Brasileira de 

Serviços Hospitalares (EBSERH) deveria ter 
findado em março, mas esbarrou no anúncio 
da Empresa de que todos os empregados 
não receberiam reajuste salarial e que, 
possivelmente, também haveria corte de 
benefícios, como o auxílio alimentação. 
Diante da intransigência da EBSERH em relação 
à proposta do ACT, protocolada em dezembro 
de 2016, trabalhadoras e trabalhadores 
recorreram ao Tribunal Superior do Trabalho 
(TST), reivindicando intermediação para a 
negociação. Após pressão da categoria, que 
já havia iniciado greve em diversos estados, 
o TST, no dia 19 de setembro, acatou a 
solicitação. A negociação tem um prazo de 
até 60 dias para resolução. 

Reivindicações
A principal reivindicação da categoria de 
trabalhadores da EBSERH é o reajuste de 
acordo com a inflação, mais 5% de ganho 
real. A Empresa respondeu, até o início da 
negociação intermediada pelo TST, que os 
funcionários teriam reajuste zero. A pauta 
protocolada também reivindica reajuste em 
auxílios (alimentação, creche, transporte), 
melhorias na questão da jornada de trabalho 
e ações preventivas para situações de 
assédio moral e sexual.
Sabrina Oliveira, trabalhadora vinculada à 
EBSERH no Hospital Universitário (HU) da UFPel 
e representante do Sindicato dos Servidores 
Federais do Rio Grande do Sul (Sindiserf-
RS), pontua que a indicação de greve segue, 
mas o movimento nacional suspendeu as 
paralisações enquanto a mediação do TST 

com a EBSERH estiver acontecendo. “Até o dia 
19 [de setembro] os outros estados no Brasil 
que já tinham entrado em greve causaram 
bastante mobilização e o TST chamou para 
uma reunião. Se nesse período de 60 dias a 
gente não tiver ganho de reajuste, após esse 
prazo vai direto a julgamento no TST”.

Salários já estão menores
Além da tentativa de congelamento dos 
salários e corte de benefícios, funcionários 
sofreram recentemente a redução do valor 
de insalubridade nos vencimentos, de 40% 
para 20%. A diminuição ocorreu em todos 
os hospitais geridos pela EBSERH. “Veio um 
memorando da sede [através de indicação da 
Secretaria de Coordenação e Governança das 
Empresas Estatais], uma ordem para que se 
revisse os laudos de insalubridade. E aqui [em 
Pelotas], especificamente, veio engenheiro 
do Trabalho e foi revisto e diminuído em 
todos os setores para 20%. Isso gerou uma 
ação judicial, que muitos entraram junto ao 
nosso sindicato. Ainda está em andamento o 
processo”, explica Oliveira. 
O que a Empresa tenta, para justificar 
a redução da insalubridade, é calcular o 
valor sobre o salário mínimo, embora cada 
categoria de empregados tenha o seu salário- 
base. É um impasse, pois os trabalhadores 
são regidos pela Consolidação das Leis do 
Trabalho (CLT), mas o regulamento da EBSERH 
diz que a insalubridade deve ser calculada 
sobre o salário-base das categorias. Sobre 
esta questão, uma trabalhadora do HU da 
UFPel, que prefere manter-se anônima, 
menciona como as decisões da EBSERH são 
feitas. “Na verdade, é assim: eles podem 
fazer o que quiserem, né? A EBSERH pode 

dizer que vai fazer sobre o salário mínimo e 
fazer. Eles têm o regulamento e podem alterar 
a hora que quiserem. Mas não tem nada 
oficial ainda em relação a isso. De maneira 
nenhuma os trabalhadores vão deixar que 
isso aconteça. Nós vamos lutar até o fim para 
que não haja mais essa perda de direitos”.

EBSERH na UFPel
A EBSERH assumiu a gestão do Hospital 
Universitário (HU) da Universidade Federal de 
Pelotas (UFPel) em outubro de 2014, quando, 
sem consulta à comunidade acadêmica, o 
então reitor Mauro Del Pino assinou a adesão. 
O ANDES-SN e a ADUFPel-SSind, desde a 
criação da EBSERH pelo ex-presidente Luís 
Inácio Lula da Silva, denunciam a política 
de privatização dos hospitais universitários, 
atentando para a precarização das condições 
de trabalho dos funcionários e os reflexos no 
atendimento à população. 
Apesar da alegação dos defensores da 
EBSERH, de que é uma empresa pública, 
os termos do estatuto pontuam que é 
uma empresa de direito privado. A EBSERH 
desvincula os HUs das universidades, que 
cedem seu patrimônio para a Empresa. Além 
disso, os funcionários não são regidos pelo 
Regime Jurídico Único. Eles são regidos por 
CLT e, portanto, possuem menor estabilidade. 
Os reflexos da adesão à EBSERH para os 
trabalhadores já podem ser vistos e sentidos 
por todo o país.
"Nos preocupamos com os funcionários 
terceirizados que chegaram aos espaços 
de trabalho em regimes precarizados e 
diferenciados dos demais funcionários da 
Universidade. Esse modelo de contratação 
precariza os serviços públicos e desagrega 
os trabalhadores em suas pautas de 
reivindicações e tarefas, o que enfraquece a 
sociedade como um todo.  No caso da EBSERH, 
a própria Empresa não tem dado conta de 
atender as demandas dos funcionários, no 
sentido de revisar seus salários e cumprir 
os acordos com os trabalhadores", aponta 
Fabiane Tejada, presidenta da ADUFPel-SSind. 
A aprovação da terceirização irrestrita e 
da reforma trabalhista também levarão à 
intensificação do cenário de precarização de 
trabalho.
 
Movimento
O acordo com o TST suspendeu as 
paralisações para que se tenha início a 
rodada de negociação com a Empresa. O 
Comando de Greve do movimento segue 
ativo. A primeira reunião mediada pelo TST 
para discutir o ACT ocorre no início de outubro.

Categoria está em estado de greve e, além de enfrentar a política de "reajuste zero", já sofre com redução do valor de 
insalubridade nos salários. A mediação da negociação do acordo coletivo de 2017 será realizada através do Tribunal Superior 

do Trabalho (TST).
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MOVIMENTOS

Os servidores estaduais da educação do 
Rio Grande do Sul decidiram continuar 
a greve da categoria. O movimento 

já dura mais de um mês. A decisão pela 
continuidade deu-se  na assembleia geral do 
dia 29 de setembro. Os servidores lutam há 
dois anos pelo fim dos parcelamentos.
A greve iniciou no dia 5 de setembro devido 
a mais um anúncio de parcelamento dos 
salários. A primeira parte paga dos salários 
de agosto foi a menor registrada desde o 
início do governo, em 2015 – apenas R$ 
350,00. Este foi o 21º parcelamento em 32 
meses de gestão.  

Servidores registram ocorrência contra 
Sartori
Em Pelotas, no dia 1º de setembro, mais de 
150 trabalhadores estaduais da educação 
registraram Boletim de Ocorrência (BO) por 
danos morais e materiais contra o governo 
Sartori, na Delegacia de Polícia Civil.

Uma minuta de registro policial individual, 
assinada pelos servidores, foi entregue pelo 
diretor geral do 24º Núcleo do Sindicato dos 
Professores e Funcionários de Escolas do Rio 
Grande do Sul (CPERS), Mauro Rogério Amaral. 
Na minuta, argumentam que desde 2015 o 
governo estadual descumpre o artigo 35 da 
Constituição Estadual, que determina que a 
remuneração mensal dos servidores públicos 
e das autarquias deve ser realizada até o 
último dia útil do mês do trabalho prestado.
“Este não é um ato simbólico. Para nós, este 
é um documento importante porque estamos 
sendo lesados pelo governo estadual que 
não cumpre a Constituição e também a 
decisão do próprio Tribunal de Justiça do 
Estado que deu liminar favorável ao CPERS”, 
apontou Amaral durante o ato.
 
Governo descumpre liminar
A referida liminar foi concedida ao CPERS 
em 2015 e determina o pagamento integral 

Servidores estaduais da educação 
continuam greve no RS

dos salários das categorias até 
o último dia útil de cada mês. O 
governo do RS, ao parcelar os 
salários, descumpre a medida. 
Em março de 2016, o Sindicato 
protocolou uma denúncia pelo 
descumprimento da liminar, no 
entanto a aplicação da multa e 
responsabilização criminal do 
governador e do secretário da 
Fazenda não foi realizada.
 
Governo tenta desmobilizar 
servidores
Em nota oficial divulgada no dia 
19, o governo do Estado pediu 
que os servidores encerrassem 
a greve. O texto afirma que desde 
o dia 13, todos os salários dos 
servidores foram pagos e que 
“portanto, a greve do Cpers perde 
o seu sentido e adquire viés de 
movimento político, prejudicando 

a vida dos alunos e suas famílias”. Em 
resposta, o CPERS criticou a nota, afirmando 
que ela ataca o direito dos servidores de exigir 
o fim dos parcelamentos. Ainda citam que, ao 
falar que os salários já foram integralizados, 
o governo esquece que a remuneração foi 
paga em “conta gotas” e com 12 dias de 
atraso. “Se o governo entende que lutar 
por nossos direitos é dividir e radicalizar, 
queremos esclarecer: não, senhores, o nome 
disso é DIGNIDADE!!!!!”, ressaltam.
 
ADUFPel-SSind se solidariza com a luta
Durante a greve, a diretoria da ADUFPel-
SSind expressou o seu apoio aos servidores 
e destacou que o governo, ao seguir por 
uma linha mercadológica, busca diminuir a 
responsabilidade do Estado nas respostas 
que este deve dar às questões sociais e 
joga sobre os trabalhadores os prejuízos 
causados às finanças.  

Chapa 1 é eleita para diretoria do Simp
A Chapa 1 – União, Força e Luta foi eleita com 
1.697 votos de um total de 1.756 para assumir 
a direção do Sindicato dos Municipários de 
Pelotas (Simp), na gestão 2017-2020. Tatiane 
Lopes Rodrigues, representante da área da 
educação, permanecerá como presidenta, 
assim como Tiago Botelho Domingues, da 
Secretaria de Transportes e Trânsito (vice-
presidente). As eleições ocorreram nos dias 
15 e 16 de setembro e tiveram chapa única. 

Propostas
A nova diretoria propõe-se a estreitar as 
relações com a base; ampliar e fortalecer 

a comunicação; dar seguimento a uma 
formação sindical continuada, teórica e 
prática, instrumentalizando os servidores 
públicos municipais a construir sua 
consciência de classe; manter a mobilização 
e articulação com os movimentos sindicais e 
sociais locais, estaduais e nacionais; entre 
outras.

Nominata
Presidenta: Tatiane Lopes Rodrigues - SMED
Vice-presidente: Tiago Botelho Domingues - 
SMTT
Primeira secretária: Elza Maria Zabala da 

Silva - SMED
Segunda secretária: Luana Rejane Almeida 
Farias - SMS
Primeira tesoureira: Gisele Caldas Schwanz - 
SMED
Segundo tesoureiro: Marcio Torma Lopes - 
SMTT
Diretora de patrimônio: Claudia Beatriz Neto 
Correia - SMS
Diretor de formação: Maicon Dourado Bravo - 
SMED
Diretor de imprensa: Eduardo Luiz Schramm 
Mielke - ASCOM
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CULTURA

Exposição resgata a história dos Lanceiros 
Negros através dos tempos 

Com o objetivo de contar o outro lado 
da história da Revolução Farroupilha, 
percorrendo a trajetória de luta do povo 

negro até os dias atuais, o artista plástico e 
quadrinista Jonas Fernando, em parceria com 
a Cooperarte – Artes e Ações Cooperadas e 
a Secretaria de Cultura (Secult), organizou 
a segunda edição da exposição “Lanceiros 
Negros, a sua história através dos tempos”. 
De 15 a 22 de setembro, o espaço do Casarão 
6, localizado no entorno da praça Coronel 
Pedro Osório, abrigou obras de pelotenses 
que, por meio da arte, promovem a reflexão 
sobre a história de luta e resistência dos 
negros. Também, foram realizadas palestras, 

oficinas, rodas de capoeira e apresentações 
artísticas.
Jonas conta que a ideia da exposição surgiu 
por este ser um tema invisibilizado pela grande 
mídia. E, segundo ele, a exposição busca dar 
destaque também aos "Lanceiros Negros 
contemporâneos”, expressos em trabalhos 
realizados por artistas jovens, como os de 
sua filha Mariana, de 14 anos. “O quanto 
mais cedo acontecer essa conscientização 
é melhor, porque vamos ter mais seres 
pensantes na nossa sociedade e não vamos 
ver as coisas que acontecem hoje em dia 
acontecerem com tanta frequência no futuro 
tendo seres humanos mais conscientes. A 

história negra, sendo trazida à visibilidade, 
vai contribuir para isso”, afirma.

Quem foram os Lanceiros?
Os Lanceiros Negros formavam uma unidade 
militar. Eram exímios combatentes de 
cavalaria, armados com lanças, e tiveram 
um papel fundamental durante a Guerra 
dos Farrapos. As tropas eram formadas por 
negros libertos ou escravizados por grandes 
proprietários de terras.  
Em um sangrento e covarde episódio, 
desarmados e desprotegidos, foram  
enviados para a frente da batalha por 
David Canabarro, líder farrapo, e acabaram 
dizimados pelo exército do imperador Pedro 
II. A chacina ficou conhecida como Massacre 
dos Porongos.

O Casarão 6
O fato do evento ser realizado no Casarão 
6 é emblemático, conforme destaca Jonas. 
“Quando as pessoas entram aqui, a gente 
fala da casa, da contribuição negra para a 
arquitetura e para a engenharia, porque do 
ponto de vista branco é outra coisa. Nunca 
vão te contar que no meio da praça tinha um 
tronco, que a praça era murada, que tinha 
arame farpado”.  
O palacete do Barão de São Luís, mais 
conhecido hoje por Casarão nº 6, foi 
construído em 1879 como a residência de 
Leopoldo Antunes Maciel (1849-1904), 
genro pelotense do Barão de Butuí. Em 2010, 
após restauração, foi reinaugurado e aberto 
ao público. O local foi erguido pelas mãos 
de negros, que viviam nos seus porões. 
O ambiente opressivo (úmido, escuro e 
pequeno) era muito diferente do restante da 
casa – de luxo e amplidão. 

Dica de Filme: Divinas
O filme francês "Divinas" traz como protagonistas duas 
meninas da periferia de Paris: Dounia e Maimona. Ambas são 
de famílias muçulmanas e buscam alternativas para vencer 
a pobreza. Dounia, assim como diversos outros jovens 
do gueto, se envolve com a criminalidade, encontrando 
no tráfico uma forma de subsistência. E Maimona, ainda 
que relutante, também se vê envolvida nas atividades, 
ajudando a amiga nas tarefas e nos contratempos. 
"Divinas" traz diversas reflexões ao espectador, como a 
incapacidade das instituições do Estado em lidarem com 
a população da periferia. Tudo isso com o pano de fundo 
de uma amizade tocante entre as duas meninas, que se 
apoiam e se oferecem suporte frente às adversidades. 
O drama, dirigido por Uda Benyamina, foi vencedor da 
categoria de melhor filme de diretor estreante no Festival 
de Cannes de 2016, além de ter ganhado prêmios pela 
atuação de Oulaya Amamra e Déborah Lukumuena, as 
atrizes protagonistas.
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CONTRACAPA

Como funciona o sindicato?
Entenda melhor como funciona a ADUFPel-SSind e qual a importância da fi liação ao sindicato

A Associação dos Docentes da Universidade Federal de Pelotas - Seção Sindical do ANDES-SN (ADUFPel-SSind) é filiada ao 
Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior (ANDES-SN). O ANDES-SN faz parte da Central Sindical e 
Popular - Conlutas. O entendimento do Sindicato Nacional, ao se vincular à CSP-Conlutas, em 2007, é que esta Central é um polo 

de referência para a luta da classe trabalhadora no sentido de buscar um projeto efetivo de transformação social. A unidade entre diversas 
categorias visa o diálogo entre os setores do campo classista na luta para atingir um outro patamar de sociedade. Confira como funciona 
a organização do sindicato, quais as principais lutas e como funcionam as deliberações do Sindicato Nacional:

As principais bandeiras da ADUFPel-SSind e do 
ANDES-SN são:
- por salários, condições de trabalho, 
aposentadoria, saúde e assistência decentes;
- por uma educação desvinculada dos interesses 
mercantis;
- pela universidade pública, gratuita, autônoma, 
democrática, de qualidade e socialmente 
referenciada;
- pela construção de um novo patamar de 
sociedade que nos permita uma existência mais 
humana, democrática e justa;
- pela liberdade e autonomia de organização 
sindical.

BANDEIRAS

ORGANIZAÇÃO
A organização sindical é estabelecida pela 
vontade dos fi liados, que se sindicalizam 
voluntariamente, sem cobrança de taxa 
compulsória ou arrecadação de imposto sindical. 
Atualmente, o ANDES-SN está organizado em 
todo o país, com seções sindicais nos 26 estados 
e DF. Sindicalizando-se, os fi liados podem 
votar e serem votados; apresentar propostas, 
sugestões e representações; participar de 
Grupos de Trabalho; participar diretamente de 
deliberações e recorrer a decisões da diretoria. 

Comprometidos com uma estrutura horizontal, 

todas as deliberações do ANDES-SN acontecem 

em espaços coletivos. No início do ano, é realizado 

um congresso, instância máxima do Sindicato 

Nacional. Das discussões do Congresso, realizadas 

pelos delegados e observadores das Seções 

Sindicais, é formulado um plano de lutas para o ano 

inteiro. Na metade do ano, este plano é atualizado 

no Conselho do ANDES-SN (Conad). 

Apesar do Congresso e do Conad apontarem os 

caminhos da luta para as e os docentes, as seções 

sindicais, com suas bases, têm autonomia para travar 

prioridades e resoluções. As decisões acontecem 

em assembleias. Na ADUFPel-SSind, as assembleias 

ocorrem periodicamente, para consultar a base 

docente da UFPel sobre deliberações.

DELIBERAÇÕES

As eleições para a diretoria da ADUFPel-SSind 
ocorrem a cada dois anos. Todos os sindicalizados 
podem votar e, quando organizados em chapas, 
ser votados. As eleições do ANDES-SN também 
são bianuais, e elegem, além da diretoria 
nacional, os representantes para as secretarias 
regionais do Sindicato, totalizando 83 docentes 
diretores da entidade. 

ELEIÇÕES

GRUPOS DE TRABALHO
O ANDES-SN se organiza em Grupos de Trabalho (GTs), que atualmente se 
articulam em torno de diversos temas, como carreira, política ambiental, 
questões étnico-raciais, de gênero e diversidade sexual, comunicação, 
ciência e tecnologia, seguridade social, entre outros. Apesar de não serem 
instâncias deliberativas, a função dos GTs é fundamentar discussões para 
subsidiar as decisões e debates no sindicato, tanto em nível local quanto 
nacional. A ADUFPel-SSind vem rearticulando localmente os GTs. Acompanhe 
nossas redes e nosso site para informar-se sobre reuniões.
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