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UFPel em greve
As três categorias da comunidade acadêmica da UFPel deflagram greve. A pauta em comum é a
contrariedade à Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 241/2016 (agora PEC 55). Página 5

Orçamento da UFPel

Entidades em luta

Mauro Del Pino, reitor da UFPel, e Pedro Hallal, reitor eleito,
falam sobre as dificuldades orçamentárias pelas quais a
Universidade passa e sobre a PEC 55. Página 4

Movimentos sindicais e sociais pelotenses criaram a Frente
em Defesa dos Serviços Públicos, das Conquistas Sociais
e Trabalhistas, lançada no dia 24. Página 6
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EDITORIAL
Tempos Modernos
Tempos estranhos os que vivemos. Chaplin
os chamou de Tempos Modernos. Sim, isso
foi em 1936. Soa como um retrocesso? E não
estamos passando por “sucessivas voltas ao
passado”?
O que mais é, se não um retorno a 1996,
para antes da LDB, Lei de Diretrizes e Bases
da Educação Brasileira, a Medida Provisória
(MP) 746/2016, da Reforma do Ensino
Médio? As diretrizes curriculares nacionais
foram alteradas unilateralmente, derrubando
conquistas como a oferta obrigatória
de disciplinas de artes e filosofia, entre
outras; desvalorizando a formação inicial de
professores e desobrigando o Estado de
subsidiar a educação pública de qualidade
para todos.
É, com certeza, um regresso para 1988, antes
da Constituição, o fato da Proposta de Emenda
à Constituição (PEC) 241 (agora PEC 55) ter
sido aprovada na Câmara Federal. Nossa
“Constituição Cidadã” foi rasgada quando os
investimentos em saúde e educação foram
desviados para o pagamento da dívida pública.
O desprezo pela Constituição foi celebrado,
em um curto intervalo de tempo, quando o
Supremo Tribunal Federal retirou o direito de
greve dos trabalhadores – aqueles que terão
seus salários congelados pelos próximos vinte
anos, de acordo com a PEC 241, encaminhada
para o Senado Federal como PEC 55.
Vivemos tempos estranhos em que a lógica
parece ser: trabalhe muito sem pensar para não
ter como reclamar – como Chaplin, em seus
Tempos Modernos. O que mais é se não uma
articulação dos três poderes em prol desses
retrocessos: o Executivo assina uma Medida
Provisória que modifica toda educação pública,
não apenas o Ensino Médio, desobrigando
o Estado de garantir a universalidade e a
gratuidade do ensino básico; o Legislativo
congela o teto de gastos/investimentos
do Estado por 20 anos, mas aumenta os
próprios salários no dia seguinte; o Judiciário
criminaliza a greve no serviço público, punindo
com o corte de ponto prévio quem atrever-se
a reivindicar seus direitos.
Direitos? O que são direitos? Antes que
esqueçamos a resposta, enquanto ainda
conseguimos nos manifestar: vamos! Só a
luta muda a vida!

Cocepe suspende calendário da UFPel
A pedido dos estudantes da UFPel, que estão em greve, o calendário da UFPel foi
suspenso no dia 24 de outubro, devido à greve das três categorias da comunidade
universitária. Depois disso, um pedido de estudantes da Faculdade de Direito tentou
revogar a decisão. Houve vigília de discentes, docentes e técnico-administrativos
no dia em que poderia ser votada a revogação do congelamento do calendário
(31 de outubro). Mas essa decisão não foi tomada pelo Conselho Coordenador
de Ensino, Pesquisa e Extensão (Cocepe). Assim, manteve-se a decisão pela
paralisação das atividades na UFPel. Nas fotos, a comunidade nas duas reuniões
do Cocepe.
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Entidades promovem seminário sobre
a dívida pública e o ajuste fiscal

O

auditor do Tribunal de Contas do
Estado (TCE-RS) e integrante do núcleo
de especialistas da Auditoria Cidadã
da Dívida, Amauri Perusso, participou no dia
13 de outubro do Seminário “Desvendando
o Ajuste Fiscal”, promovido pela ADUFPelSSind, ASUFPel, Simp e Sinasefe IFSul. O
especialista aprofundou o debate sobre os
ataques aos direitos sociais, como a PEC
241/16 (agora PEC 55) e o PLP 257/16
(atual PCL 54/16), a dívida pública do
Brasil, desmistificando dados e elucidando
questões.
Com informações do Instituto de Pesquisa
Econômica
Aplicada
(IPEA),
Perusso
demonstrou o quão desigual é o pagamento
de impostos no Brasil, principalmente devido
à falta de uma tributação adequada. Esse
desequilíbrio, de acordo com o auditor, irá
nos colocar em uma crise profunda caso seja
aprovada a PEC 55.
Também destacou o “sistema da dívida”
que se utiliza do endividamento como

mecanismo de desvio de recursos de áreas
sociais do orçamento da União e se reproduz
internamente no âmbito dos estados e
municípios, sendo o setor financeiro privado
o maior beneficiário. Tudo isso facilitado
por um sistema político que garante
privilégios financeiros e sustenta práticas
de corrupção, sendo respaldado pela grande
mídia hegemônica.
Batalhas enfrentadas
Segundo Perusso, nós estamos enfrentando
duas lutas nacionais: a PEC 55 e o PLC 54,
que trata da renegociação da dívida dos
estados, a qual se encontra dentro da mesma
lógica de sistema da dívida e é uma profunda
violência contra os estados brasileiros que,
na verdade, já estão com as suas dívidas
pagas. Para melhor compreensão, citou a
dívida do Rio Grande do Sul, que teve um
aumento significativo de 1994 a 1998, sem
que tenha contraído um centavo a mais de
dívida. Quando ela alcançou R$ 50,2 bilhões,

em 1998, o governo Fernando Henrique
Cardoso estabeleceu um contrato obrigando
a federalização a dívida. Desde então, ela
é paga rigorosamente, constituindo 13% da
receita do RS. Hoje ela está em R$ 57 bi.
“É uma brutalidade monumental imaginar que,
ao resolver a questão fiscal, a atividade
econômica do país vai crescer”, afirmou.
Para solucionar essa questão é necessário
o fortalecimento da luta contra essas
medidas e a Auditoria Cidadã da Dívida
constitui o primeiro passo para denunciar as
irregularidades, ilegalidades e fraudes.
A mudança, segundo o especialista,
depende de uma organização política da
população para a construção de uma frente
de resistência. “Já passamos por outras
situações de crise pesadas nas décadas
de 80 e 90. Nós temos capacidade de
resistência e temos força para mudar o
jogo. Precisamos acreditar em nós mesmos
e arrastar milhões nessa perspectiva para
construirmos o novo”, concluiu.

Confraternização do Dia do Professor reúne mais de 200 pessoas
No dia 15 de outubro, docentes,
amigos, familiares e entidades
parceiras da ADUFPel-SSind reuniramse no Recanto de Portugal para festejar
o Dia do Professor. A tradicional
confraternização, organizada pela
Seção Sindical, foi um sucesso,
segundo a presidente Celeste Pereira.
Apesar do dia nublado, mais de 200
pessoas participaram do almoço, que
desta vez ficou a cargo do Buffet
Fabrício Radmann Eventos. Brinquedos
e recreacionistas divertiram as
crianças durante o dia.
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E

m entrevista para o Voz Docente, o atual
reitor da UFPel, Mauro Del Pino, e o reitor
eleito, Pedro Hallal, que assume em
janeiro, abordaram a questão financeira da
UFPel e a Proposta de Emenda à Constituição
55 (anteriormente PEC 241). Ambos também
falaram sobre o futuro da UFPel e sobre as
medidas necessárias para a recuperação
da Universidade. A íntegra da entrevista
encontra-se disponível em nosso site
(adufpel.org.br).
Voz Docente (VD): Qual o panorama das
finanças da UFPel?
Mauro Del Pino (MP): Nós estamos
vivendo o resultado de contingenciamentos
que acontecem desde 2014. Desde 2014
até agora houve uma redução de recursos
aprovados na Lei de Diretrizes Orçamentárias
(LDO) no valor de R$ 34,2 milhões. Nós
temos também os recursos que temos
investido fundamentalmente na barragem da
eclusa que não têm dotação orçamentária
e são da ordem de R$ 2,4 milhões e mais
R$ 21,1 milhões que tínhamos que investir
no Hospital de 2013 a 2016. Isso ainda
somado às despesas remanescentes
de 2012, referentes ao déficit de R$ 7,6
milhões, contabilizam R$ 65,3 milhões que
nós deixamos de receber nos últimos anos.
Essa é uma situação dramática, que em
função dos contingenciamentos deste ano
fizeram com que a Universidade já esgotasse
o orçamento desse mês de outubro.
Concretamente todas as universidades
federais hoje têm um corte de 10% de custeio
– esse corte já foi maior, a gente conseguiu
reduzir – e 50% de capital. A expectativa é de
que houvesse a liberação integral do custeio.
Foi uma promessa feita pelo MEC [Ministério
da Educação] para que até final de setembro
isso acontecesse. E mais 15% de capital.
Isso não aconteceu, então nós chamamos
uma reunião no Conselho Universitário nos
primeiros dias de outubro para que toda a
comunidade tivesse ciência desses fatos e
estamos aí mobilizados no sentido de tentar
conseguir R$ 24 milhões, que é o que nos

Foto: Epidemiologia UFPel

A situação financeira da UFPel e a PEC 55

falta para concluir o ano com normalidade.
Pedro Hallal (PH): Estamos passando, nesse
momento, por um período de transição na
reitoria da UFPel. Aliás, é essencial manifestar
para a comunidade acadêmica que essa
transição tem ocorrido de forma bastante
transparente, respeitosa e colaborativa.
Nesse período, estamos nos familiarizando
com as informações orçamentárias da
UFPel, e todos os dados até aqui solicitados
nos foram disponibilizados com agilidade. O
cenário financeiro não é favorável, e exige
grande capacidade de gestão e mobilização
nos próximos anos. Depois de um período
de franca expansão no orçamento destinado
às Instituições Federais de Ensino Superior
entre a metade da década passada e o início
da década atual, os anos de 2015 e 2016
têm sido de diminuição dos investimentos,
cortes orçamentários e contingenciamentos.
Esse cenário é especialmente preocupante
no caso da UFPel, uma Universidade que
enfrenta problemas que exigem investimentos
imediatos, especialmente nas áreas de
moradia estudantil, transporte, infraestrutura
das salas de aula, laboratórios, bibliotecas e
área física das unidades acadêmicas.
VD: Como analisas a PEC 241 (agora PEC
55) e que impactos pode trazer para as
instituições de ensino?
MP: A PEC faz parte de um conjunto de
medidas que o governo vem tomando no
sentido de mudar radicalmente o compromisso
do Estado com a educação pública. Tanto
na educação básica quanto na educação
superior. Também impacta fortemente na
concepção de Estado e no perfil do servidor
público. Ela é um dos elementos que sinalizam
fortemente para o fim da gratuidade do
ensino superior. Um conjunto de matérias já
vêm sendo publicadas em vários jornais e
revistas que visam por um lado desgastar
a imagem do servidor público, desgastar a
forma com o Estado vem sendo administrado
e implementar o receituário que passa não
apenas pela venda de empresas nacionais,

pela desnacionalização do território através
do pré-sal, mas fundamentalmente também
pela redução da oferta de serviços públicos,
entre eles a educação. Então, sem dúvida
alguma é uma medida, como outras que vêm
sendo tomadas, no sentido de criar um novo
modelo de universidade de onde certamente
a gratuidade está completamente ameaçada.
PH: As políticas públicas voltadas para
a educação superior implementadas no
Brasil no passado recente levaram a um
crescimento no número de instituições
e matrículas, diversificação de cursos,
democratização do acesso, por meio do
aumento de investimentos e políticas
focadas nas populações em situação de
vulnerabilidade. O conjunto de políticas
implementadas permitiu reduzir o enorme
abismo entre a população atendida pelo
ensino fundamental e médio e aquela
que atinge o ensino superior. No entanto,
para que esse déficit seja equacionado
de forma permanente, há necessidade de
manutenção das políticas de expansão
do ensino superior público no país. Além
disso, o Plano Nacional de Educação 20142024 apresenta metas ambiciosas para o
ensino superior público, prevendo aumento
de vagas na graduação, pós-graduação e
extensão, dando continuidade ao movimento
expansionista. Nesse cenário, surge a PEC
55, que prevê um novo regime fiscal para o
país, uma medida que pode dificultar ou até
inviabilizar o crescimento do ensino superior
previsto no Plano Nacional de Educação.
Deve-se destacar que a responsabilidade
fiscal, uma das justificativas para a criação
da PEC 55, é desejável e necessária. No
entanto, nos parece equivocado que se limite
investimentos públicos em áreas tão caras e
prioritárias para a sociedade brasileira, como
educação e saúde. A expansão do ensino
superior, prevista no Plano Nacional de
Educação, exige investimentos crescentes,
com o intuito de reduzir as desigualdades
sociais e a concentração de riqueza
existentes no Brasil.
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Comunidade acadêmica da UFPel
entra em greve
O movimento de greve de docentes, estudantes e técnico-administrativos em educação dá-se, fundamentalmente, em função
da Proposta de Emenda à Constituição 241/2016. União acontece em meio à crise orçamentária na Universidade.

E

m um momento histórico, docentes,
estudantes e servidores TécnicoAdministrativos em Educação (TAE)
da UFPel deflagram greve. A pauta principal
converge para a contrariedade à Proposta de
Emenda à Constituição (PEC) 241/2016 (que
se tornou PEC 55 ao chegar no Senado), que
recebeu diversos apelidos, como “PEC da
maldade” e “PEC do fim do mundo”. Os três
segmentos unem-se para a luta contra essa
proposição.
As pautas dos docentes, que decidiram
pela greve em assembleia no dia 24 de
outubro, envolvem também a contrariedade
ao programa Escola Sem Partido, conjunto
de projetos de lei municipais, estaduais e
federais conhecidos como “Lei da Mordaça”,
já que impede a discussão de temas
políticos e sociais dentro das instituições
de ensino. A categoria também pauta a
derrubada da Reforma do Ensino Médio, que
prevê a não obrigatoriedade de disciplinas
como educação física, sociologia e artes no
currículo do ensino médio, e a construção da
greve geral no país. O comando de greve da
categoria foi instituído no dia 25.
Já os estudantes da UFPel entraram na greve
no dia 20 de outubro, devido à PEC e ao estado
de falência da Universidade, anunciado pela
reitoria. Mobilizados pela paralisação do
calendário acadêmico, ocuparam a reitoria
na manhã do dia 21, reivindicando reunião no
Conselho Coordenador de Ensino, Pesquisa
e Extensão (Cocepe) da UFPel para analisar
o congelamento do calendário. A reunião,
que ocorreu no dia 24, referendou a proposta
dos discentes, suspendendo as atividades
acadêmicas na UFPel.
PEC da maldade
A noite do dia 10 de outubro anunciou o
começo de um futuro nada promissor no
Brasil. Neste dia, foi aprovada em primeiro

turno, na Câmara dos Deputados, a PEC
55. Logo após, um segundo golpe atingiu
os trabalhadores brasileiros. No dia 25, em
segundo turno, foi novamente aprovada a
Proposta, que agora segue para o Senado.
A PEC 55 é o principal eixo de mobilização
da greve pois retrata o governo ilegítimo que
conduz o país a um profundo retrocesso,
fundamentada em um esquema fraudulento
e ilegal. Chamada de “novo ajuste fiscal”,
tem como principal objetivo congelar os
gastos públicos primários (educação, saúde,
saneamento) por 20 anos, desviando os
recursos que seriam destinados a esses
setores ao pagamento da dívida pública.
Dessa forma, as despesas seriam limitadas
aos gastos do ano anterior, corrigidos pelo
Índice Nacional de Preços ao Consumidor
Amplo (IPCA). A PEC também limita o ganho
real do salário mínimo à correção da inflação.
Especialistas como a economista do
Departamento Intersindical de Estatística
e Estudos Socioeconômicos (DIEESE),
Anelise Manganelli, e o auditor do Tribunal de
Contas do Estado (TCE-RS), Amauri Perusso,
afirmam que a situação atual aponta para
um cenário de recessão, depreciação e
desconstrução do Estado. Inserida em uma
dinâmica de exclusão social, a PEC 55, assim
como o Projeto de Lei da Câmara (PLC)
54/16 (anterior PLP 257/16) busca legalizar
a geração de dívida pública.
No ano de 2015, a dívida pública
brasileira cresceu R$ 734 bilhões, sem
nenhuma contraprestação à população,
comprometendo
quase
metade
do
orçamento da União. Deste montante, os
juros da dívida constituem R$ 501 bilhões.
“Estamos reduzindo bens e serviços,
dificultando a vida de toda a população, para
assegurar o pagamento ampliado de juros e
outros ganhos obtidos através do sistema
financeiro. É disso que se trata, nada além

disso”, critica Perusso.
O futuro, caso a PEC seja aplicada
integralmente, não é nada favorável. Por
alterar a Constituição, não haverá reajuste
salarial por um longo período, assim como
não serão possíveis a criação de emprego
e a alteração da estrutura da carreira que
impliquem aumento de despesas, e realização
de novos concursos públicos.
Para impedir esse ciclo vicioso, de acordo
com Manganelli, deveria haver aumento de
salários que possibilitasse uma recuperação
econômica antecipada, impedindo o aumento
do desemprego, redução do consumo e da
produção. “O que a gente sabe a partir do
contexto e da história da economia, tudo
que a gente conhece de ciclos econômicos,
é que a forma mais adequada de sair de
um quadro recessivo efetivamente não é
com esse tipo de controle”, destaca. Tanto
o PLC 54/16 quanto a PEC 55 não trazem
uma solução que ajude o país a sair desse
ciclo, apenas aprofundam a precarização e
auxiliam o desmonte do Estado.
Atividades
Na data da deflagração da greve docente, 24
de outubro, as três categorias da comunidade
universitária uniram-se em ato contra a
PEC 55. A manifestação ocorreu no largo
do Mercado Público, indo até o IFSul, onde
estudantes ocupam a instituição também
contra a Proposta e contra a Reforma do
Ensino Médio. A atividade contou com a
presença de trabalhadores de diversos
segmentos, além dos estudantes.
Os docentes e TAE também vêm realizando
conversas com estudantes para discutir tanto
a PEC como outras propostas desse conjunto
de medidas que atacam os serviços públicos
e os direitos sociais e trabalhistas.
Acompanhe o site da ADUFPel-SSind para
maiores informações sobre a greve.
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Entidades unidas contra a PEC 241
e em defesa dos serviços públicos

C

om o objetivo de lutar pela garantia dos
direitos já conquistados, em defesa
dos serviços públicos e trabalhadores,
das esferas pública e privada, diversas
entidades sindicais e movimentos sociais
criaram, no dia 14, a Frente em Defesa do
Serviço Público, das Conquistas Sociais e
Trabalhistas. A ADUFPel-SSind integra a Frente,
que se articula em resposta aos ataques
como a Proposta de Emenda à Constituição
(PEC) 241 (agora PEC 55), Projeto de Lei da
Câmara (PLC) 54, Projeto Escola Sem Partido
e reformas trabalhista, previdenciária e do
ensino médio,
A presidente da ADUFPel-SSind, Celeste
Pereira, destaca que “é fundamental a
articulação dos trabalhadores de todos

os setores em torno de suas entidades
representativas como mais um instrumento
de luta para barrar a retirada de direitos
que estamos sofrendo”. A dirigente aponta:
“construir essa unidade é nossa tarefa!”.
A Frente é formada por: ADUFPel-SSind,
SIMP, CPERS, Simsapel, Sinasefe, Fasubra,
Sindicato dos Bancários, Sindicato dos
Trabalhadores nas Indústrias e Cooperativas
da Alimentação, Sindicato dos Metalúrgicos,
PCB, Levante Popular da Juventude, Frente
Brasil Popular, Frente Povo sem Medo e
Movimento RUA.
Lançamento
O lançamento da Frente em Defesa do
Serviço Público, das Conquistas Sociais

e Trabalhistas aconteceu no dia 24 de
outubro, no largo do Mercado Público. Após o
lançamento, ocorreu manifestação contra a
PEC 55/2016 (antes PEC 241).
Ato
O ato reuniu centenas de pessoas, que se
mobilizaram para fazer pressão contra a PEC,
prevista para ser votada em segundo turno
no dia seguinte. Foram diversos movimentos
sociais, sindicais e de juventude unidos na
caminhada.
O trajeto da manifestação terminou em
frente ao IFSul, onde estudantes ocupam a
instituição desde 16 de outubro, também
pautando a derrubada da PEC 55 e da
Reforma do Ensino Médio.

Entre os dias 16 e 20 de novembro
acontecerá o Seminário da Consciência
Negra de Pelotas (Seconep). A atividade
é uma realização do grupo de extensão
e pesquisa “Design, Escola e Arte” do
Centro de Artes da UFPel e Centro Cultural
Marrabenta.
Em sua oitava edição, o evento, que acontece
no mês da Consciência Negra, contará com
exposições, palestras, oficinas, mostra
de cinema e apresentações artísticas,
tendo como temas centrais: educação,
cultura, imigração, questões de gênero,
políticas afirmativas e o cumprimento da
Lei 10.639/03, que torna obrigatório o
ensino da história e cultura afro-brasileira e
africana nas redes públicas e particulares
da educação.

A coordenadora do Seminário,
professora Rosemar Gomes
Lemos, conta que o objetivo
do evento é “proporcionar
um momento de discussão,
formação e informação sobre os
vários problemas que atingem
a
comunidade
pelotense,
composta por aproximadamente
50% de negros”.
As atividades serão gratuitas e
acontecerão em diversos locais
da cidade – Museu do Doce,
Clube Cultural Fica Ahí. Centro
de Artes, ASUFPel e Bairro Três
Vendas. Para mais informações
acesse o site www.seconep.
blogspot.com.br.

Foto: Divulgação

Seminário da Consciência Negra acontece em novembro
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2016: centenário da morte de
João Simões Lopes Neto

E

m 2016, completam-se 100 anos da morte de João
Simões Lopes Neto. O escritor pelotense, que também
trabalhou como professor, tabelião, funcionário público,
comerciante e industrial, é conhecido principalmente pela obra
“Contos Gauchescos”. Editado pela primeira vez em 1912, o
livro tem como panorama o pampa gaúcho e traz como narrador
o vaqueano Blau Nunes. No centenário da morte do escritor,
relembra-se tanto as narrativas regionalistas como o papel de
agitador cultural que teve.
Uma das características marcantes nas obras do autor é
a linguagem regionalista. O dialeto gauchesco predomina,
caracterizando as expressões do homem do campo da época.
Devido a isso a aos registros históricos dos contos e histórias,
João Simões Lopes Neto é considerado um das figuras
principais da literatura regionalista. Nascido logo após a Guerra
do Paraguai, também escreveu em jornais e preocupou-se com
a questão da imprensa, que pouco se preocupava com o Brasil.
Homenagem
A 44ª Feira do Livro de Pelotas, em decorrência dos 100 anos
da morte de João Simões Lopes Neto, traz como patrono Blau
Nunes, o vaqueiro que narra os Contos Gauchescos. Blau Nunes
foi escolhido como narrador pelo escritor, que assim teve a
possibilidade de apresentar os contos em primeira pessoa
e com o linguajar próprio de um homem do campo já idoso,
com 88 anos. É a primeira vez que uma Feira do Livro tem um
personagem literário como patrono.
A 44ª Feira do Livro de Pelotas iniciou no dia 1º de novembro
e segue até o dia 20. A programação pode ser conferida na
página da Prefeitura de Pelotas e/ou na página facebook.com/
feiradolivropelotas.
Abaixo, um trecho do livro "Contos Gauchescos":

Foto de autor desconhecido

E do trotar sobre tantíssimos rumos: das pousadas pelas
estâncias; dos fogões a que se aqueceu; dos ranchos em que
cantou, dos povoados que atravessou; das coisas que ele
compreendia e das que eram-lhe vedadas; (...) das erosões da
morte e das eclosões da vida entre o Blau – moço militar –
e o Blau – velho paisano ficou estendida uma longa estrada
semeada de recordações casos, dizia – que de vez em quando
o vaqueano recontava, como quem estendesse ao sol (...)

Foto: Divulgação

Dica de filme: Revolução em Dagenham
Em 1968, na cidade de Dagenham, Reuno Unido, costureiras
da fábrica da Ford decidem não mais aceitar as diferenças
salariais em relação aos trabalhadores homens. Organizadas,
protestam pela equiparação de salários e por melhorias nas
condições de trabalho.
A mobilização dessas 187 mulheres, em um universo de 55
mil homens trabalhadores, enfrenta diversos desafios. Após
a primeira negativa dos empresários, elas entram em greve.
Protestos e intervenções no palanque da empresa também
são estratégias utilizadas pelas operárias, que chegam a
contatar a Secretaria de Estado para o Emprego a fim de
pressionar os patrões.
O filme “Revolução em Dagenham” é baseado em fatos reais.
Foi dirigido por Nigel Cole e lançado em 2010. Narrando a
mobilização das costureiras, entra em diversos pontos do
machismo, ao retratar também a dupla jornada à qual as
trabalhadoras eram submetidas e que muito prejudicava a
possibilidade de ação frente às desigualdades no trabalho.
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