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A privatização da saúde através da Empresa Brasileira de 
Serviços Hospitalares (EBSERH) segue em curso. Neste fim de 
ano, foram novos os ataques aos hospitais públicos, como o da 
UFF, Unirio e UFSC, além daqueles que já sofriam com a adesão 
à Empresa. Página 4.

Assédio moral e previdência EBSERH

Após as mobilizações de 2015, governo apresentou nova proposta. Contudo, o acordo proposto não difere 
dos últimos já rejeitados pela categoria docente. A carreira é mais uma vez atacada. Página 5.

Governo não atende demandas 
docentes e encerra negociação
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Docentes que ingressaram entre 2013 e 2015 na UFPel e CaVG 
estiveram no dia 10 de dezembro na sede da ADUFPel-SSind 
conversando sobre as condições específicas de trabalho para 
este segmento. Assédio e previdência foram os temas mais 
discutidos. Página 3.
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EXPEDIENTE

Por que cantamos?

EDITORIAL

AGENDA

25 a 30/01 35º Congresso do ANDES-SN, em Curitiba (PR)

ADUFPel Seção Sindical do ANDES-SN

O ano de 2015 exigiu, de toda classe 
trabalhadora, luta e resistência por nossos 
direitos. Neste ano que inicia, as adversidades 
tendem a persistir e precisamos renovar 
nossas forças para enfrentá-las. Convidamos 
à leitura do poema de Mario Benedetti e 
desejamos a todas e todos um excelente 
2016, de lutas, resistência e conquistas! 

Por que cantamos?

Se cada hora vem com sua morte
se o tempo é um covil de ladrões
os ares já não são tão bons ares
e a vida é nada mais que um alvo móvel
 
você perguntará por que cantamos
 
se nossos bravos fi cam sem abraço
a pátria está morrendo de tristeza
e o coração do homem se fez cacos 
antes mesmo de explodir a vergonha
 
você perguntará por que cantamos
 
se estamos longe como um horizonte
se lá fi caram as árvores e céu
se cada noite é sempre alguma ausência
e cada despertar um desencontro
 
você perguntará por que cantamos
 
cantamos porque o rio esta soando
e quando soa o rio / soa o rio
cantamos porque o cruel não tem nome
embora tenha nome seu destino
 
cantamos pela infância e porque tudo
e porque algum futuro e porque o povo
cantamos porque os sobreviventes
e nossos mortos querem que cantemos
 
cantamos porque o grito só não basta
e já não basta o pranto nem a raiva
cantamos porque cremos nessa gente
e porque venceremos a derrota
 
cantamos porque o sol nos reconhece
e porque o campo cheira a primavera
e porque nesse talo e lá no fruto
cada pergunta tem a sua resposta
 
cantamos porque chove sobre o sulco
e somos militantes desta vida
e porque não podemos nem queremos
deixar que a canção se torne cinzas.

16 e 17/01 Reunião do Fórum dos SPF, em Brasília (DF)

15/01 Reunião do Setor das IFES do ANDES-SN, em Brasília (DF)
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JURÍDICO
Realizou-se nos  dias 11 e 12 de dezembro 
em Brasília (DF), o encontro do coletivo 
jurídico do ANDES-SN, no qual reuniram-
se as assessorias jurídicas das seções 
sindicais do Sindicato Nacional.
A Assessoria Jurídica da ADUFPel-SSind, 
representada pelo advogado Eisler Cavada, 
participou do encontro, no qual foram 
tratados aspectos juridicos referentes à 
categoria docente do ensino superior, como 
carreira, previdência e outros pontos.
As representações jurídicas analisaram as 
recentes alterações à adesão à Funpresp e 
manifestaram repúdio à forma como vem 
sendo feita tal imposição, ferindo o direito 
dos servidores. Diante deste quadro, os 
assessores jurídicos das seções sindicais 
juntamente com a assessoria jurídica 
nacional deliberaram pela elaboração e 

disponibilização aos docentes interessados, 
de manifestação escrita, rejeitando 
expressamente a adesão, acompanhada de 
negativa de autorização para realização de 
qualquer desconto para a Funpresp. 
Ainda foi debatido pelas assessorias 
jurídicas com preocupação e repúdio geral, 
a possibilidade de cobrança nos cursos de 
pós-graduação, haja vista a PEC 395 que 
altera a redação do inciso IV do art. 206 da 
Constituição Federal, objetivando a análise 
de constitucionalidade de tal Emenda 
Constitucional. 
Finalmente, foi discutido amplamente pelas 
assessorias jurídicas presentes no encontro, 
o chamado “PL home office””-  Projeto de 
Lei 2723/15 que acrescenta o § 3º ao art. 
19 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 
1990, que dispõe sobre o regime jurídico 

dos servidores públicos civis da União, 
das autarquias e das fundações públicas 
federais, para autorizar a implantação do 
sistema de escritório remoto (“home-office”) 
no serviço público e suas implicações 
jurídicas para os docentes. Outros assuntos 
como o PLC 77/2015 que dispõe sobre 
estímulos ao desenvolvimento científico, 
à pesquisa, à capacitação científica e 
tecnológica e à inovação, e suas implicações 
na atividade docente, a mercantilizaçào 
da educação no país, previdência dos 
servidores públicos, possibilidade jurídica 
de percepção acumulada dos adicionais 
de raio X e de insalubridade também foram 
analisados pelas assessorias, resultando 
num conjunto de deliberações e de ações a 
serem implementadas em  âmbito nacional.

Assessoria Jurídica ADUFPel-SSind

Docentes que ingressaram entre 2013 e 
2015 na UFPel e CaVG estiveram no dia 
10 de dezembro, na sede da ADUFPel-

SSind, conversando sobre as condições 
específicas de trabalho para este segmento. 
Os dois temas mais debatidos foram o 
assédio moral e a previdência, ameaçada 
pela Fundação de Previdência Complementar 
do Servidor Público Federal (Funpresp).

Assédio moral 
A Assessoria Jurídica da ADUFPel-SSind 
explanou as características do assédio 
moral e também mencionou o fato de que 
os docentes em estágio probatório são 
ainda mais passíveis de assédio por sua 
condição de iniciante no serviço público.  
Não são poucos os casos denunciados de 
que o período do estágio é utilizado como 
mecanismo de pressão para que novos 
professores tenham mais carga horária de 
aula, por exemplo. A Diretoria da ADUFPel-
SSind enfatizou a relevância deste debate, 
apontou a vinculação com o processo de 
privatização e com o produtivismo acadêmico, 

além das dificuldades em conseguir dados 
concretos sobre adoecimento docente.

Previdência 
A direção também denunciou a adesão 
automática à Funpresp, sancionada pela 
presidente Dilma Rousseff no dia 5 de 
novembro – Lei 13.183. Foram apontados os 
riscos deste tipo de previdência privada.
No início de dezembro, os professores 
foram surpreendidos pela normativa 10 da  
Secretaria de Gestão Pública do Ministério 
do Planejamento, que retirou o processo de 
adesão automática até o final de dezembro 
para quem ingressou no serviço público até 
o dia 4 de novembro deste ano. Ao entrar 
no Sigep – portal de serviços de gestão 
de pessoas do governo federal - o docente 
é indagado sobre a inscrição no plano de 
previdência privada, podendo aceitar ou 
não. As principais dúvidas são até quando 
a normativa nº 10 tem validade  e se quem 
não se manifestar contrariamente terá os 
descontos feitos. Ainda em dezembro, não 
era permitido usar o Sigep sem fazer a 

escolha sobre a adesão, ou não, à Funpresp.

Adesão antes da Normativa n° 10
A falta de informação é um problema 
enfrentado pelos professores, que relataram 
não haver meios para descobrir se aderiram 
automaticamente durante a Normativa n° 
9. Ao questionarem o setor de gestão de 
pessoas da reitoria, a única informação 
que é a de que devem aguardar o primeiro 
desconto e, somente depois, solicitar o 
cancelamento em um prazo de 90 dias. 

Diga não à Funpresp
Em reunião no dia 8 de dezembro, entidades 
que compõem o Fórum das Entidades 
Nacionais dos Servidores Público Federais 
(SPF) decidiram por integrar uma Ação 
Direta de Inconstitucionalidade (ADIN), para 
questionar a Lei 13.183 de 2015, que alterou 
as regras de adesão ao Fundo de Pensão 
dos Servidores Públicos Federais, tornando 
a participação compulsória. 
A Diretoria da ADUFPel-SSind destacou a 
campanha realizada pelo ANDES-SN, “Diga 
Não à Funpresp-Exe”, a qual foi um dos fatores 
que provocou baixa adesão dos docentes 
ao Regime. Alertou aos que ingressaram 
após o dia 5 de novembro que procurem no 
Sigep se já estão vinculados à Funpresp ou 
se ainda conseguem optar por não aceitar 
a adesão e para que acompanhem nos 
seus contracheques se ocorre o desconto 
automático. Também, convidou todas e 
todos, sindicalizados ou não, a participar dos 
Grupos de Trabalho já existentes na Seção 
Sindical para a realização de ações que 
possam prevenir ou solucionar o assédio 
na instituição e comprometeu-se a realizar 
nova reunião no próximo período para dar 
sequência ao debate destes e outros temas 
de interesse da categoria.

Assédio e Funpresp são discutidos por docentes
Conversa sobre previdência, assédio moral e estágio probatório reúne docentes na ADUFPel-SSind
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Entrega do Relatório Final 
da Comissão Nacional da 
Verdade completa um ano

A entrega do Relatório Final da Comissão 
Nacional da Verdade (CNV) à Presidência da 
República completou um ano no dia 10 de 
dezembro. Para dar continuidade ao trabalho 
desenvolvido, o Fórum de Trabalhadores 
e Trabalhadoras por Verdade, Justiça e 
Reparação realizou um dia de atividades. 
Durante audiência, ocorrida de manhã, 
com o secretário Executivo do Ministério 
da Justiça, Marivaldo de Castro Pereira e 
o representante da Comissão de Anistia, 
Claudinei Nacimento, foi entregue um 
documento com as reivindicações do 
Fórum. À tarde, foi protocolado um segundo 
documento sobre o julgamento da Ação de 
Descumprimento de Preceito Fundamental 
(ADPF) 320, que pede a reinterpretação da 
Lei da Anistia. Os documentos podem ser 
conferidos no site da CSP-Conlutas. 

Pouco foi feito pelo governo 
O Fórum destacou a importância da 
entrega desses documentos às esferas 
governamentais e exigiu a responsabilização 
e punição de empresas e dos torturadores 
que cometeram crimes durante a ditadura, 
como parte do processo de reparação 
aos trabalhadores que foram perseguidos 
e seus familiares. Também manifestou 
“repúdio à inércia do governo federal frente 
às recomendações da CNV, em especial a 
de número dois, que requer expressamente 
a criação de um órgão que dê continuidade 
a seus trabalhos”.
Apesar do resultado das pesquisas e 
descobertas da Comissão, a busca pela 
verdade, a investigação e o resgate da 
memória do período ditatorial ainda estão 
longe de serem finalizados e os reparos 
longe de ser concluídos. O Fórum destaca 
que ainda há muito por que lutar. No dia 15 
de fevereiro, o Fórum voltará a Brasília para 
cobrar um posicionamento do governo.

A privatização da saúde através da 
Empresa Brasileira de Serviços 
Hospitalares (EBSERH) segue em 

curso. Neste fim de ano, foram novos os 
ataques aos hospitais públicos: o caso da 
adesão da Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC) e da UniRio à EBSERH, de 
forma truculenta e autoritária; o anúncio de 
que a Empresa pode vir a gerir o Hospital 
Regional de Santa Maria, com a imposição de 
que o patrimônio deste seja repassado ao 
Ministério da Educação (MEC); as condições 
de trabalho e clima de pressão e o assédio 
moral dentro dos Hospitais Universitários 
(HUs); o Projeto de Lei 67/2015, conhecido 
como “projeto da inovação tecnológica”, que 
permite a venda de pesquisas e trabalhos 
desenvolvidos nos hospitais para empresas 
privadas, entre outros. Todos estes fatos 
nos fazem questionar os porquês da EBSERH 
existir e, ainda, de estar em plena expansão.

O caso da UFSC
O caso da UFSC é emblemático para ilustrar a 
atuação da EBSERH. O encontro para decidir 
a adesão ou não à Empresa foi chamado pelo 
Conselho Universitário (CUn), tendo como 
local de reunião a Polícia Militar. Participaram 
37 dos 67 conselheiros. O baixo número, 
segundo alguns deles, deveu-se à escolha 
do local de encontro. Durante a reunião, não 
houve discussão e debate. Em um espaço 
autoritário e com atitudes verticais, o CUn 
apenas comunicou a adesão, à despeito 
da opinião da comunidade acadêmica que, 
em Consulta Pública, rejeitou a ideia de 
contratação com a EBSERH. 

EBSERH no HUSM
Na cidade de Santa Maria, a EBSERH já atua 
desde 2013, quando passou a gerir o HU da 
UFSM, o HUSM. A Empresa também mostrou 
interesse em contratualizar com o Hospital 
Regional do município. Entretanto, o contrato 
entre UFSM e EBSERH proíbe que novos 
objetos venham a ser geridos pela empresa. 
Outro ponto que vem precarizando o trabalho 
no HUSM refere-se à quarteirização. A 
presença da Empresa nos hospitais configura 
uma terceirização, na medida que este dever 

de gestão é das universidades. O que ocorre 
agora, como afirma Carlos Renan, servidor 
Técnico-Administrativo em Educação (TAE) 
do HUSM há 25 anos, é que a EBSERH 
também contrata empresas para atuar 
dentro do hospital. Os serviços de limpeza e 
segurança, por exemplo, são terceirizados, 
configurando uma tríplice subcontratação, 
ou seja, uma quarteirização. Assim, hoje no 
HUSM existem profissionais contratados 
por vias diversas: TAEs e docentes da 
UFSM via concurso público, trabalhadoras/
es via seleção pública da Empresa e 
terceirizadas/os. Para realizarem mesmas 
funções recebem carga horária, salários e 
benefícios distintos. O clima de competição, 
assédio moral e pressão é insustentável, 
segundo Carlos.   O servidor dá um exemplo, 
ainda, da precarização: uma médica pediatra 
relatou que tem 10 minutos para realizar 
um atendimento e, concomitantemente, 
orientação de todos os estudantes sobre os 
procedimentos da consulta. Por isso, a ideia 
é a de construir uma grande mobilização para 
2016. 

É preciso resistir
Os casos citados acima são apenas alguns 
do panorama nacional da precarização do 
serviço de saúde público que a EBSERH 
tem realizado nos hospitais. As ocorrências 
e denúncias não param de vir à tona e 
demonstram a força do projeto privatizante 
adotado pelos últimos governos. Nosso 
sistema de saúde público, avançado na 
teoria, ao contrário de receber maiores 
investimentos para aperfeiçoamento, é 
enxugado e colocado nas mãos de uma 
companhia de caráter privado, cujo objetivo 
maior é lucrar explorando um serviço 
essencial para a vida da sociedade. Além 
disso, ao inserir-se dentro de hospitais 
universitários, fere o princípio da autonomia 
das universidades. Docentes, estudantes, 
técnicos e comunidade atendida sofrem. 
O caráter 100% Sistema Único de Saúde 
(SUS) é desrespeitado, dando lugar para 
leitos privados e, assim, para a diferenciação 
entre pacientes e trabalhadores do sistema 
público e do sistema privado.

EBSERH avança com projeto 
privatista de saúde
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ESPECIAL

O2015 foi um ano intenso para as/
os trabalhadoras/es. Na categoria 
docente, uma greve histórica parou 

dezenas de Instituições Federais de Ensino 
(IFES) por quase cinco meses. Foram árduos 
dias em que o governo federal utilizou-se 
de diversas estratégias para ignorar as 
pautas do funcionalismo público e sabotar o 
movimento docente. Um dos meios utilizados 
são as negociações com o Proifes, que em 
dezembro assinou a proposta enviada pelo 
Ministério da Educação (MEC) sob o pretexto 
de que ela “reestrutura salários e carreira”. 
Entretanto, o acordo enviado por Sérgio 
Mendonça, secretário de Educação, apenas 
reforça o descaso com a categoria docente.

A proposta e a rejeição do acordo
A proposta final do governo federal  para a 
campanha salarial de 2015 não diferiu em 
quase nada do último acordo proposto e 
rejeitado antes do término da greve. No ofício 
enviado pelo Ministério do Planejamento, 
Orçamento e Gestão (MPOG), os 
representantes do governo federal afirmam: 
“Em atenção à Carta n° 71/2015, de 30/
nov/2015, em que essa entidade expressa 
discordâncias a respeito de proposta 
formulada pelo governo, vimos por meio 
deste reafirmar as condições já oferecidas, 
constantes do Ofício SEI nº 23.540/2015-
MP, ressaltando que as contrapropostas 
apresentadas por esta entidade foram 
analisadas, estando além das limitações 
orçamentárias previstas no PLOA-2016”. É 
clara a negativa em discutir os itens ainda não 
contemplados no processo de negociação. 
Ainda, a Secretaria de Relações de Trabalho 
no Serviço Público (SRT-MPOG) afirma que 
qualquer despesa com pessoal deveria 

ser tentada antes do dia 18 de dezembro, 
quando o Congresso Nacional iria analisar 
e definir o Projeto de Lei de Diretrizes 
Orçamentárias para 2016. O ANDES-SN, 
diante desta resposta, questiona: se o prazo 
para analisar despesas seria até o dia 18, 
porque o governo se negou a colocar em 
pauta a reivindicação docente?
Apesar do curto tempo para resposta, a 
base do ANDES-SN discutiu os termos do 
documento enviado pelo governo. Houve 
rodadas de assembleias nas seções 
sindicais, onde a categoria analisou o acordo 
e decidiu, por ampla maioria, rejeitá-lo. 

O que falta?
O ANDES-SN, através do diálogo horizontal 
com sua base, defende  uma carreira 
estruturada em alguns pilares, que 
“estabeleçam as relações entre steps, 
regimes de trabalho e a valorização das 
titulações acadêmicas em seu processo de 
formação continuada” (veja o InformANDES 
especial de dezembro). Entre os pontos que 
o governo federal ainda não contemplou, 
estão a valorização da dedicação exclusiva, 
valoração de titulações, paridade salarial 
entre ativos e aposentados. A diretora 
Daniela Hoffmann pondera: “A campanha 
salarial é mais que a valorização financeira e, 
se o MEC e o MPOG respeitassem a categoria 
e a educação pública, a carreira deveria ser 
verdadeiramente reestruturada, contribuindo 
para a qualidade da educação pública 
superior brasileira”. Além disso, o Sindicato 
Nacional ressalta que o governo não se 
posiciona sobre os itens da contraproposta 
dos docentes federais que não o do reajuste 
salarial cuja proposta não cobre as perdas 
inflacionárias.

Golpe na categoria docente
Apesar das mudanças oferecidas pelo 
governo federal serem prejudiciais à carreira 
docente, o Proifes, entidade de representação 
governista – e não de representação docente 
– assinou o acordo. “Ao longo de sua história, 
esta entidade, braço do governo federal, 
tem sido motivo de indignação docente, 
pois, a despeito de todo luta e mobilização 
da categoria, assina esses simulacros de 
acordos que refletem sobre todas e todos 
nós”, reflete Daniela.
Em matéria do ANDES-SN, Paulo Rizzo, 
presidente do Sindicato Nacional, sintetizou: 
“É grave o Proifes ter assinado um acordo que 
vai manter a desestruturação da carreira até 
2019, e vai consolidar essa desestruturação 
em forma de regras que mantém distorções”. 
O docente cita algumas das distorções: o 
fato do regime de Dedicação Exclusiva (DE) 
receber o dobro do regime de 20h, quando 
esta proporção caberia ao regime de 40h 
e o DE deveria receber o triplo de 20h; a 
diferença remuneratória entre Adjunto IV 
e Associado I, atreladas às barreiras de 
promoção produtivistas e a proposta não 
tratar do enquadramento dos aposentados. 
Para tentar conter este acordo, o ANDES-SN 
protocolou, no dia 17 de dezembro, no MPOG 
uma carta na qual responde ao governo sobre 
as propostas para os docentes federais 
e reivindica a reabertura de negociação. 
Enquanto esperam uma resposta do governo, 
que ainda não se manifestou diante do 
pedido, O Fórum das Entidades Nacionais 
dos Servidores Públicos Federais (Fórum 
dos SPF) articula reuniões para formular a 
Campanha Salarial Unificada 2016 e para 
discutir os ataques que o governo federal 
tem promovido contra os servdiores.

ADUFPel Seção Sindical do ANDES-SNVD-12/2015

Após as mobilizações de 2015, governo “encena” acordo. Entenda como a carreira é prejudicada.

Proposta do governo ataca 
a carreira docente

Fo
to

s: 
A

N
D

ES
-S

N



6

MOVIMENTOS
ADUFPel Seção Sindical do ANDES-SN VD-12/2015

Trabalhadores, movimentos sociais e 
sindicatos de Pelotas conquistaram, no 
dia 30 de dezembro, uma grande vitória: 

o arquivamento do projeto de privatização 
do Serviço Autônomo de Saneamento de 
Pelotas (Sanep). A decisão foi tomada 
durante reunião das Comissões Permanentes 
da Câmara de Vereadores.
Diante da pressão popular, o processo de 
privatização foi definido inconstitucional, já 
que não houve plebiscito junto à população. 
Dessa forma, o presidente da Câmara, Ademar 
Ornel, decidiu pelo arquivamento do projeto. 
Caso a Prefeitura queira dar continuidade à 
privatização, terá que protocolar novo projeto 
e cumprir com todas as normas previstas no 
Regimento Interno da Casa, seguindo por um 
caminho mais democrático, comunitário e 
transparente.
De acordo com o diretor da ADUFPel-SSind, 
Henrique Mendonça, “foi uma vitória dos 
lutadores ali presentes, dado que o projeto já 
estava em estado avançado de tramitação, 
sem que os próprios vereadores e a 
população tivessem o devido esclarecimento 
sobre as medidas tomadas”.

Entenda
O processo de privatização do Sanep 
começou a ser debatido a partir da 

determinação da Prefeitura de Pelotas, que, 
no dia 13 de agosto, publicou edital para 
concessão dos serviços de esgoto. Em 
10 dezembro, o projeto foi protocolado em 
regime de urgência na Câmara e incluído na 
pauta de análise das comissões, votado 
e enviado para apreciação num mesmo 
dia. Entretanto, a rapidez do processo 
foi contestada por três vereadores, que 
solicitaram a reconsideração dos votos pelo 
descumprimento do período de 48 horas 
entre o protocolo e a sua discussão.
No dia 15, em nova votação, por 18 votos 
contra um, foi acatado o parecer da 

Comissão de Constituição e Justiça da 
Câmara, indicando que o processo deveria 
retroceder ao protocolo inicial e incluir amplo 
debate e audiências públicas sobre o tema.
Contra a privatização, o Sindicato dos 
Servidores Municipais de Saneamento 
Básico de Pelotas (Simsapel) uniu-se a 
outros sindicatos, movimentos sociais e 
entidades, formando o Comitê Regional em 
Defesa da Água Pública, do qual a ADUFPel-
SSind também faz parte. O Comitê destaca 
que água e saneamento são serviços 
essenciais e tratar como mercadoria não é 
a solução.

Pressão popular conquista vitória contra 
a privatização da água em Pelotas

Municipários discutem jornada 
de trabalho e ponto biométrico

Após rodadas de assembleias, os 
municipários de Pelotas decidiram, em 
dezembro, pressionar a Câmara de 
Vereadores para que mantenham trancados 
todos os Projetos de Lei do Executivo até que 
o prefeito Eduardo Leite apresente uma nova 
proposta em relação à jornada de trabalho. 
Os trabalhadores também defendem uma 
ampla discussão do ponto eletrônico, cuja 
implementação foi instituída pelo Decreto 
Municipal nº 5.879/2015.
Os servidores afirmam que não houve 
qualquer avanço na reunião já realizada com 
o prefeito, que aceitou flexibilizar apenas as 
jornadas de trabalho dos médicos – de 33h 
semanais para 30h e 44h para 40h –, com 
respectiva redução proporcional de salário, 
diferenciando-os dos demais trabalhadores.
O Sindicato dos Municipários de Pelotas 
(Simp) explica que a alteração da carga 
horária de trabalho, proposta pela Prefeitura, 
deve ser avaliada. O vice-presidente do 
Simp, Tiago Botelho, apontou os abrigos 
institucionais e casas lares, pertencentes à 
Secretaria de Justiça Social, como exemplos, 
onde “servidores muitas vezes trabalham 
mais do que 24 horas por dia, acompanhando 
usuários em hospitais e outras situações; 

motoristas e demais servidores, e sequer 
recebem previamente os valores das diárias, 
tendo de pagar suas despesas”.

Consequências
Com a publicação do Decreto, o Executivo 
pretende exigir de todos os servidores 
municipais, exceção dos médicos, as 
jornadas de trabalho presentes nos contratos 
ou concursos. O Simp explica que tal decisão 
poderia desencadear uma demissão em 
massa, pois obrigaria os trabalhadores a 
cumprirem uma jornada maior que a atual 
sem receber acréscimo no salário.
Em relação ao ponto biométrico, os 
municipários explicam que não há objeções 
ou contrariedades à sua utilização, mas 
defendem uma discussão mais ampla. 
“Vemos que há dois pesos e duas medidas 
nesta questão do ponto biométrico, pois o 
prefeito alega que está cumprindo a Lei ao 
exigir as jornadas estabelecidas nos editais 
dos concursos, mas ao mesmo tempo não 
cumpre a Lei quando não paga o piso salarial 
do Magistério”, fala Tiago. A categoria 
aguarda o agendamento de nova reunião com 
o Executivo para tratar da regulamentação 
das cargas horárias.

II ENE

O II Encontro Nacional de Educação está 
cada vez mais próximo. Enquanto isso, em 
Pelotas, entidades e movimentos sociais 
continuam a articulação para construção 
do encontro municipal preparatório, que 
está previsto para acontecer na segunda 
quinzena de março de 2016. Ao longo de 
dois meses (novembro e dezembro) foram 
realizadas quatro reuniões na sede da 
ADUFPel-SSind, com a participação de 
representantes do Sinasefe, Sindicato dos 
Municipários de Pelotas, União da Juventude 
Comunista, coletivos Rua e Alicerce, e 
estudantes do Movimento Secundarista 
e da gradução e pós-graduação da UFPel 
e UCPel. A próxima ocorrerá no dia 4 de 
fevereiro, no Sinasefe. 
A Diretoria da ADUFPel-SSind participou, 
também, de duas reuniões em Porto 
Alegre, nas quais foi definida a data para 
o encontro estadual – de 21 a 24 de abril. 
A programação será decidida no dia 21 de 
janeiro. De acordo com o diretor da Seção 
Sindical, Giovanni Frizzo, “as entidades que
construíram o I ENE em Pelotas estão 
imbuídas na preparação do II ENE. Agora, 
a necessidade é de disseminar a sua 
construção a toda comunidade pelotense 
que defende a educação pública”.
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Dica de fi lme: as Hiper Mulheres
O documentário As Hiper Mulheres, dirigido por Fausto Carlos, 
Leonardo Sette eTakuma Kuikuro, foi filmado no Parque do 
Xingu, no Mato Grosso. O filme retrata um ritual festivo, 
baseado principalmente no canto, nomeado Jamurikumalu, 
realizado apenas por mulheres. O rito ocorre em meio ao drama 
de um senhor da tribo que teme a morte da mulher, já de 
avançada idade. A morte é encarada com muita naturalidade, 
mas com o receio de que a companheira venha a morrer sem 
ver o ritual pela última vez, ele pede para que as mulheres o 
realizem o quanto antes. O preparo e todas as dificuldades 
enfrentadas pelas Hiper Mulheres na construção do ritual são 
retratados e, conforme o filme corre, as práticas socioculturais 
são apresentadas, demonstrando a força e o poder das 
mulheres Kuikuro. Elas se protegem, satirizam os homens e 
sua sexualidade e os cantos simbolizam práticas cotidianas 
de suas vidas. As relações de gênero são apresentadas aos 
espectadores, evidenciando uma organização social bastante 
distinta de nossa configuração ocidental em que, via de regra, 
persiste o patriarcado. Além disso, a tradição da oralidade do 
conhecimento é bastante evidenciada e exemplificada pela 
prática de reunir-se para aprender e ensinar os cantos. As Hiper 
Mulheres, enfim, é um filme que traz elementos sensíveis e que 
fazem refletir sobre nossa própria organização. 

TRIL#OS: Música latina de resistência

Diferenças culturais, geográficas e 
sociais compõem a essência do grupo 
TRIL#OS. A fusão de ritmos latinos 

caracterizam o trabalho de Duglas Bessa, 
Hector Rojas e Cristiano Nunes.
O nome TRIL#OS é recente, desde maio de 
2015, mas os músicos já se conhecem há 
mais tempo. Durante 2014 e 2015, o grupo, 
em sua formação anterior (Bairro Sur) e 
atual, (TRIL#OS) foi anfitrião de mais de dez 
shows do Projeto Dandô, Circuito Música 
Dércio Marques, que promove o intercâmbio 
de artistas das mais diversas regiões 
do país e tem o apoio da ADUFPel-SSind. 
Cada apresentação do projeto conta com a 
participação de um músico local, que abre 
o espetáculo para o artista convidado. Pelo 
Circuito, o TRI#LHOS já se apresentou em 
Pedro Osório, Porto Alegre, Caxias do Sul, 

São Marcos, Terra de Areia e Soledade.
No dia 4, a banda fechou as atividades do 
Circuito no ano de 2015 com o lançamento 
do primeiro CD de composições próprias, 
intitulado Barrio Sur.

Primeiro CD
O evento aconteceu na Casa do Trabalhador, 
em Pelotas, com a participação de Raul 
D’Ávila (flautista) e Átila Silveira (violonista). 
O repertório do disco, como o próprio grupo 
define, percorre da milonga pampeana ao 
joropo venezuelano – estilo musical que se 
assemelha à valsa, com influências africanas 
e europeias. O arranjo é dos músicos e 
compositores Átila Oliveira Silveira, Cristiano 
Morais Nunes, Duglas Lima Bessa, Hector 
Enrique Rojas e Nilton Vargas Rodrigues.
São 11 músicas inéditas e de autoria de Hector 

Rojas, que sugerem uma “viagem” à cultura 
latino-americana através da impressão dos 
estilos musicais marcados pelos festejos, 
cultos, encantos, desencantos e pelas 
crenças, paixões, dores e alegrias dos povos 
locais, como informam em seu site (http://
trilhospelotas.wix.com/). O Candombe do 
Uruguai, o Tango argentino e a canção popular 
chilena são alguns dos gêneros presentes no 
álbum. As letras, além disso, têm sempre uma 
conotação de resistência, historicamente 
presente desde os saqueios dos europeus 
até os mais recentes fatos históricos, como 
a introdução do capitalismo na América 
Latina e as ditaduras militares.
Os CDs podem ser encontrados com os 
integrantes da banda através do facebook 
(facebook.com/trilhos.banda) ou de sua 
página na web.

“
Quando o povo se levanta/Não há fuzil 
para matar/Essa ideia de justiça que 
se chama igualdade/São obreiros e 
estudantes/Cantando a mesma voz.” 

(A partir de hoje, primeira música do CD)



CONTRACAPA

ADUFPel-SSind participa do IV Encontro Nacional 
de Comunicação e Artes do ANDES-SN

Entre os dias 5 e 6 de dezembro, 
jornalistas e diretores das seções 
sindicais do ANDES-SN reuniram-se 

em Brasília (DF) para o IV Encontro Nacional 
de Comunicação e Artes. O tema central 
foi o papel da comunicação e das artes 
na luta sindical. A ADUFPel-SSind esteve 
representada pela presidente Celeste Pereira 
e pela jornalista Gabriela Venzke. 

O papel transformador da arte e cultura 
na sociedade
A docente da Universidade Metodista de 
São Paulo, Cicília Peruzzo e o docente da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), 
Carlos Azambuja, participaram da primeira 
mesa, que debateu o papel transformador 
da arte e cultura na sociedade. Carlos falou 
sobre a importância da ética, estética 
e lógica na construção da comunicação 
sindical e social. “Dá pra conciliar a atividade 
artística com a política, desde que você 
entenda que ao fazer arte está militando 
também”, disse. A professora Cicília abordou 
a comunicação como instrumento de 

investigação, organização e ação. Para ela, 
deve-se explorar mais a arte na imprensa 
sindical em panfletos, jornais e boletins. 
Ainda, criticou a sua utilização de maneira 
não muito atraente: “Temos que aprender com 
o movimento popular e articular melhor arte 
e comunicação”. Salientou que a pauta dos 
sindicatos deve ir além das lutas imediatas 
(salário e condições de trabalho) e nunca 
deve ser desprezado o valor real do
entretenimento. 

A importância da arte na comunicação 
sindical
A segunda mesa teve a participação de 
Martha Werneck e Licius Bossolan, docentes 
da UFRJ, e Rondon de Castro, docente 
da Universidade Federal de Santa Maria 
(UFSM). Foram debatidas e apresentadas 
pelos docentes experiências práticas com 
arte e cultura dentro das seções sindicais. 
Rondon falou sobre as atividades realizadas 
pela Sedufsm: shows públicos, oficinas e 
atos para conscientização da categoria. O 
professor destacou que nenhum produto de 

comunicação é único, é necessário o seu 
desdobramento, exemplificando: “um show 
pode virar CD, uma exposição ou um livro”. 
Martha e Licius apresentaram o trabalho 
desenvolvido durante a greve de 2015 dos 
docentes da UFRJ, a campanha “Sai da lata 
e negocia, Janine!”. Os docentes fazem parte 
do Grupo de Trabalho de Comunicação e 
Artes da ADUFRJ e defendem a utilização da 
arte como um importante elemento para o
fortalecimento da luta sindical. 
No domingo (06), a última mesa do encontro 
avaliou as ações de comunicação do ANDES-
SN. Jornalistas e diretores das seções 
sindicais apresentaram suas experiências de 
comunicação e arte. Foi discutida a utilização 
da arte como importante ferramenta política 
na luta sindical e ampliado o debate sobre a 
consolidação dos Grupos de Trabalho locais. 
A partir do encontro, serão encaminhadas 
propostas a serem incluídas no Caderno 
Anexo de Textos do 35º Congresso do 
ANDES-SN, que acontecerá de 25 a 30 de 
janeiro de 2016, em Curitiba (PR).
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Encontro da Regional Sul do ANDES-SN acontece na SEDUFSM
Nos dias 11 e 12 de dezembro aconteceu o 
XIII Encontro da Regional Rio Grande do Sul 
do ANDES-Sindicato Nacional. O evento foi na 
Seção Sindical dos Docentes da Universidade 
Federal de Santa Maria (SEDUFSM). 
Participaram a ADUFPel-SSind, Aprofurg, 
ANDES-UFRGS, SEDUFSM  e Sesunipampa. A 
reunião teve como tema “Educação: disputas 
de projetos de sociedade”. 
A mesa de abertura, intitulada “Estratégias 
de projetos de sociedade e de educação na 
luta anti-neoliberal” foi conduzida por Epitácio 
Macário Moura, 2º vice-presidente do ANDES-
SN. Durante o debate, Epitácio destacou 
que a educação é um projeto em disputa, 

onde forças como as grandes companhias 
privadas e, em contraponto, profissionais da 
educação com um projeto de ensino público 
e popular, se encontram e disputam projetos.
Já a segunda mesa, no dia 12, tratou sobre 
o Encontro Nacional de Educação (ENE) com 
fala de André Guimarães, 1º vice-presidente 
da Regional Norte II do ANDES-SN. O aspecto 
estratégico do ENE como instrumento da 
base da categoria pela luta  anti-neoliberal 
na educação foi um dos pontos mais 
ressaltados.
No dia 12, à tarde, representantes das 
seções sindicais relataram suas agendas 
de mobilização, suas perspectivas e 

dificuldades. Estas são diversas, envolvendo 
desde a multicampia, como no caso da 
Unipampa, a baixa filiação, como foi relatado 
pela Aprofurg, e os processos autoritários de 
decisões ditas coletivas, como apontou 
Celeste Pereira, da ADUFPel-SSind, referindo-
se à elaboração da Constituinte. O encontro, 
segundo Celeste, é parte fundamental da 
articulação do trabalho sindical no estado, 
pois “estar sempre a par do que nos aproxima, 
das lutas comuns, como a oposição à 
EBSERH e a defesa da carreira, nos auxilia a 
encontrar estratégias para abordar o que nos 
diferencia, como os processos estatuintes e 
questões de comunicação.”


