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Em novembro, 60 funcionárias terceirizadas da limpeza da UFPel foram demitidas. Após a troca de empresa,
as funcionárias seguem sem receber direitos trabalhistas a que têm direito. A redução de 30% do quadro,
ainda, vem acarretando sobrecarga de trabalho para as trabalhadoras. Página 5

Contrarreforma da Previdência

Pacto pela Paz

A pressão de trabalhadoras/es e da juventude fez com que
a votação da Contrarreforma da Previdência fosse adiada.
A votação, agora, deve ocorrer em fevereiro. Página 3

A adesão ao Pacto pela Paz pela UFPel foi tema de crítica e
debate durante dezembro. A comunidade acadêmica critica
o caráter repressivo das medidas. Página 6
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MURAL
2018, resistir para vencer!
Em nosso último jornal do ano de 2017,
experimentamos a publicação apenas na
versão on-line e destacamos em reportagem
a triste realidade das/dos trabalhadoras/
es terceirizadas/os da UFPel, fruto da
perversa política governamental
que
institui a Reforma Trabalhista e a Lei da
Terceirização. A matéria foi produzida pela
nossa assessoria de imprensa com muito
cuidado e qualidade na abordagem das
pessoas, devido à exposição da situação
dos/as trabalhadores/as envolvidas em
tamanha precarização. Esta reportagem, até
o fechamento desta edição, teve excelente
repercussão na rede social da ADUFPelSSind, com mais de 5.000 visualizações,
o que demonstra o interesse das pessoas
sobre o tema. Apresentamos também o
importante debate pautado nos últimos
dias de 2017, por parte da comunidade
acadêmica da UFPel junto com a ADUFPel,
ASUFPel e DCE, sobre a polêmica adesão da
reitoria da UFPel ao “Pacto pela Paz”, projeto
da prefeitura de Pelotas.
Para divulgar os bons momentos, não
deixamos de trazer imagens da tradicional
festa de final de ano da Seção Sindical,
que celebra nossa disposição de luta no
ano de 2017 e inspira a organização da
resistência em defesa dos nossos direitos
para 2018. Ainda, indicamos e registramos
atividades artísticas e culturais, como
de praxe, porque acreditamos serem de
fundamental importância para trabalhar
nossas sensibilidades e nos trazer prazer e
diversão.
Quase nos últimos dias de janeiro de
2018, alguns e algumas de nós diretores e
diretoras, juntos com outros/as delegados/
as de base estaremos representando a
nossa Seção Sindical no 37º Congresso do
ANDES-SN em Salvador (BA), que provocará
o debate para encontrarmos estratégias
e ações unificadas com o objetivo de
fortalecer e ampliar a luta em defesa da
educação pública e dos direitos da classe
trabalhadora, buscando barrar e revogar as
contrarreformas do ilegítimo governo Temer.
Vamos à luta!
Um bom início de ano para todas/os!
A diretoria

AGENDA
18/01
22 a 27/01

Discussão sobre o Caderno de Textos do 37º Congresso do
ANDES-SN, na ADUFPel-SSind
37º Congresso do ANDES-SN, em Salvador (BA)
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População pressiona e votação da
Contrarreforma da Previdência é adiada

A

Contrarreforma da Previdência não
foi votada em 2017 e a responsável
por isso foi a pressão popular. Desde
que foi apresentada a Proposta de Emenda
à Constituição (PEC) 287, em 2016, uma
série de mobilizações tomou conta do país.
Aconteceram greves, paralisações, atos,
entre tantas outras atividades. E por conta
disso, foi finalmente adiada a votação que
estava prevista para ocorrer no fim do ano.
No dia 14 de dezembro, foi anunciado,
oficialmente, pelo presidente da Câmara
dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM), que
a votação irá ocorrer apenas em fevereiro.
Assim como a leitura do relatório, que também
foi postergada. As discussões sobre a
Contrarreforma da Previdência iniciam-se em
5 de fevereiro e a votação deverá ocorrer no
dia 19. Apenas um ponto da Contrarreforma
será negociado, conforme anunciou Maia: a

regra de transição para quem ingressou no
serviço público antes de 2003.
A presidente do ANDES-SN, Eblin Farage,
ressaltou que o adiamento da apreciação
da Contrarreforma da Previdência este
ano é resultado do trabalho em unidade
do Sindicato Nacional com as Centrais e
sindicatos combativos, movimentos sociais
e populares, estudantes, partidos políticos
e da população brasileira que se opôs a PEC
saindo às ruas, enfrentando a repressão,
com paralisações e greves para dizer não a
proposta.
O que precisa para a proposta ser
aprovada?
Para ser aprovada, a PEC precisa passar
por dois turnos de votação no plenário da
Câmara, com intervalo de cinco sessões
entre cada uma. Serão necessários, no

mínimo, 308 votos favoráveis em cada
sessão. Caso seja aprovada, ela segue
para o Senado, onde será analisada pela
Comissão de Constituição e Justiça (CCJ).
Indo a plenário, precisa ser apreciada em
dois turnos novamente. Se for aprovada sem
nenhuma alteração no texto, é promulgada
pelo presidente da República em vigor.
Pressão na Argentina adia votação da
Reforma da Previdência também
Na Argentina, o presidente Mauricio Macri
estava prestes a aprovar a Reforma no dia 14
de dezembro, quando uma forte mobilização
dos trabalhadores conseguiu que a votação
fosse adiada. Os manifestantes e deputados
da oposição resistiram à repressão policial e
à tentativa de golpe parlamentar por parte
do governo, que iniciou a sessão de votação
sem quórum.

ADUFPel realiza festa de fim de ano
A festa de fim de ano da ADUFPel-SSInd ocorreu no dia 16 de dezembro e reuniu docentes, familiares, amigos e parceiros de luta. Na
confraternização, houve espaço Kids, apresentação da banda Dama Etílica e Bufê Fabrício Radmann Eventos. Confira alguns registros:
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Servidores da UFMG são conduzidos
coercitivamente pela Polícia Federal

E

m dezembro, a Polícia Federal (PF)
conduziu coercitivamente oito dirigentes
e servidores da Universidade Federal
de Minas Gerais (UFMG) da Fundação de
Desenvolvimento da Pesquisa (Fundep).
A operação foi chamada de “Esperança
Equilibrista”, tratando de forma irônica e
desrespeitosa as pessoas que lutaram pelo
fim da ditadura militar no Brasil.
O objetivo da PF é investigar supostos
desvios de recursos públicos na implantação
do Memorial da Anistia Política, projeto
financiado pelo Ministério da Justiça e
executado pela UFMG, intermediado pela
Fundep (fundação privada). Os servidores

levados a prestar depoimento na sede da PF
em Belo Horizonte (MG) foram: Jaime Arturo
Ramirez e Sandra Regina Goulart Almeida,
reitor e a vice-reitora da UFMG, e Alfredo
Gontijo de Oliveira, presidente da Fundep.
Frente a isso, entidades, movimentos
sociais,
intelectuais
e
comunidade
acadêmica manifestaram-se contra a ação
truculenta, assim como também prestaram
solidariedade aos servidores.
ANDES-SN posiciona-se contra operação
da PF
Em nota, o ANDES-SN repudiou a ação da
polícia, bem como os sucessivos ataques

às universidades públicas
– contingenciamento de
verbas,
perseguições,
cerceamento
da
liberdade de expressão,
desmoralização
dos
servidores e criminalização
do movimento sindical.
No texto, o Sindicato
Nacional afirmou que a ação
foi uma “explícita tentativa
de desmoralização da
universidade pública” e
relembrou os casos de
ações arbitrárias ocorridos
ao longo de 2017.
Para o ANDES-SN, o
ocorrido
fere
direitos
fundamentais
e
faz
parte de uma tentativa
de desmonte do Estado.
“A Universidade Pública
é maior que seus(suas)
gestores(as); ela é uma
conquista
da
classe
trabalhadora e um patrimônio da sociedade,
o qual defendemos de forma aguerrida.
Dessa instituição, historicamente cobramos
democracia interna, transparência nas
contas e averiguação de toda e qualquer
denúncia de corrupção. Porém, ressaltamos,
que nenhum (a) membro da comunidade
acadêmica deve ser perseguido (a), punido(a),
desmoralizado(a) e achincalhado(a), ainda
mais em processos inconclusos que tomam
por base suposições, sem conceder o direito
legítimo de ampla defesa.”
A nota na íntegra está disponível em nosso
site (adufpel.org.br).

Em relatório, Banco Mundial defende cobrança
no ensino público brasileiro
O Banco Mundial apresentou, no final de
2017, o relatório “Um ajuste justo. Análise
da eficiência e equidade do gasto público
no Brasil”. Encomendado pelo governo
federal, o documento defende a cobrança
de mensalidade em universidades federais,
entre outros assuntos.
O relatório baseia-se na comparação de
investimentos em educação no Brasil e em
demais países, com exames de avaliação
questionáveis, como o teste “Pisa” para
o ensino básico e o “Enade” para o ensino
superior. Na parte dedicada à educação
brasileira o texto não faz qualquer reflexão
ou análise qualitativa da educação superior.
Apenas avalia as políticas públicas
brasileiras em diversas áreas com base em
uma visão economicista técnica, colocando

como centrais as palavras “investimento”
e “eficiência”, baseadas em testes
internacionais quantitativos. Além disso,
defende a Emenda Constitucional (EC) 95,
que congela os investimentos em políticas
públicas por vinte anos.
Propostas equivocadas para a educação
brasileira
Valendo-se de que a maioria dos estudantes
do ensino superior público são de famílias com
maior renda, o relatório apresenta uma saída
rasa, como avalia o ANDES-SN: a cobrança
de mensalidade nas universidades públicas e
expansão dos programas de Financiamento
Estudantil (FIES) e Universidade Para Todos
(Prouni).
Já em relação à educação básica, o

Banco sugere que o governo aumente a
Relação Aluno-Professor (RAP), possibilite a
demissão de professores e eleve para 85%
a carga horária em sala de aula. Por fim, o
relatório indica que é necessário acabar
com a vinculação constitucional que obriga
os municípios a investirem 25% de seu
orçamento em educação.
Conforme destaca o Sindicato Nacional,
“temas como a redução das desigualdades
sociais e a melhoria da qualidade de vida da
população brasileira somente são citados no
relatório para justificar, contraditoriamente,
os projetos de ajuste fiscal”. O Banco, por
exemplo, não procura debater a dívida
pública, que consome quase metade do
orçamento brasileiro.
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ESPECIAL

Funcionárias terceirizadas da UFPel enfrentam
sobrecarga de trabalho
surpresa com o anúncio de demissão. Ainda,
além de se encontrarem em uma situação
financeira delicada, as funcionárias estão
desgastadas física e psicologicamente,
já que mesmo com o aumento da carga de
trabalho, continuam recebendo o mesmo
salário - cerca de R$900 reais.

A

pós a eliminação de 60 postos
de
trabalho
terceirizados
da
limpeza da Universidade Federal
de Pelotas (UFPel), as 139 funcionárias
que permanecem enfrentam sobrecarga
e condições degradantes de trabalho.
Situações de assédio moral e acúmulo de
afazeres intensificaram-se após o corte de
cerca de 1/3 das trabalhadoras, ocorrido
em novembro. Diante do esgotamento
causado pelo aumento do trabalho, uma
das funcionárias desabafa: “tudo que é ruim
acontece com a gente”.
Mudança de empresa
Com o vencimento do contrato da empresa
Click, que era responsável pela contratação
de 199 funcionárias para a limpeza da
Universidade, houve nova abertura de
licitação em novembro. No entanto, no edital
anunciava-se mais um corte dos postos
de trabalho terceirizado na UFPel: seriam
contratados apenas 139 trabalhadoras/es
para o serviço. A eliminação de 60 postos,
segundo funcionárias que preferem não se
identificar por receio de retaliações, ocorreu
em um processo classificado por elas como
“aleatório e humilhante”. A nova empresa
responsável pela contratação, SulClean, as
chamava na sala de entrevista, e após breves
minutos apontava quem seria demitida e
quem permaneceria.
Diante da situação, o reitor da UFPel, Pedro
Hallal, exime-se da responsabilidade pelos
cortes e afirma: “A UFPel não procedeu
com a demissão de nenhum trabalhador.
O que ocorre é que a nova contratação
do serviço de limpeza foi realizada com
base na Instrução Normativa 05/2017 do
Ministério do Planejamento”, a qual aponta
os critérios para contratação e o número de
trabalhadoras/es, com base em indicadores
de produtividade, visto que a contratação

não é por posto de trabalho, mas sim por
área.
Assédio
Os dias seguintes à mudança de empresa
foram de adaptação. A SulClean, que tem
sede em Santa Maria, moveu diversas
funcionárias de prédios, sem consultálas e desconsiderando se a mudança
prejudicaria no deslocamento entre trabalho
e casa. Conforme relatam trabalhadoras, a
empresa também foi taxativa em dizer para
as funcionárias que, se houvesse qualquer
reclamação, elas receberiam advertência.
“A gente não pode nem falar nada para os
professores porque disseram que se um
professor, diretor ou técnico ligar para a
empresa e disser que a gente reclamou,
eles vão vir aqui e nós vamos assinar uma
advertência”, contou uma das funcionárias.
A reitoria da UFPel sinalizou desconhecer
o acontecido e, diante da informação,
comunicou que irá agendar reunião com a
fiscalização superior da contratada para
esclarecer “o suposto acontecimento”.
Incerteza da permanência
Além do corte proveniente da orientação do
Ministério do Planejamento, as substituições
de trabalhadoras seguem ocorrendo, sem
justificativa considerada válida por elas. Até
90 dias após a contratação, a empresa pode
dispensar as funcionárias, mesmo que sejam
trabalhadoras antigas da UFPel, já que a cada
mudança de contratada as trabalhadoras
entram em um novo período de experiência.
A situação de incerteza da permanência
no posto de trabalho tem abalado a vida
das terceirizadas que, diante da demissão
de colegas de trabalho, têm realizado
campanhas de doação de alimentos junto à
comunidade acadêmica da UFPel para sanar
as necessidades básicas daquelas pegas de

Irregularidades
Além de enfrentarem uma sobrecarga
de trabalho e assédio, a situação das
funcionárias ainda é pior pois a antiga
empresa que as contratava, Click, ainda não
pagou todos os direitos das trabalhadoras e já
removeu o escritório da cidade, dificultando
o acesso a informações precisas. Segundo
a reitoria da UFPel, o pagamento do mês
de outubro ainda não foi efetuado pela
Click. Já a multa do FGTS, que também não
havia sido efetivada, foi depositada na
penúltima semana de dezembro. Em relação
aos atrasos dos pagamentos por parte da
empresa, o reitor pontua que “são de total
responsabilidade da mesma, sendo que os
fiscais da UFPel, assim como o NUGEST Núcleo de Gestão de Serviços Terceirizados,
adotaram as providências cabíveis para
regularização da situação”.
Tratamento desigual
O setor terceirizado da UFPel não possui
recesso de fim de ano ou turno reduzido,
como possuem as/os servidoras/es da
UFPel. As/os terceirizadas/os, assim, são o
único setor da Universidade que permanece
realizando integralmente os turnos. A
Instrução Normativa 05/2017, conforme
aponta a administração da UFPel, veda a
instituição de realizar mudanças na gerência
das contratada [Sulclean], como “conceder
aos trabalhadores da contratada direitos
típicos de servidores públicos, tais como
recesso, ponto facultativo, dentre outros”.
Posição da ADUFPel-SSind
A ADUFPel-SSind, bem como o ANDES-SN,
são contrários à terceirização, por entender
que essa modalidade de contratação
precariza as condições de trabalho. Defende
a contratação de todas/os trabalhadoras/
es das instituições públicas via concurso,
garantindo assim sua estabilidade no emprego,
bem como plano de carreira a que todos as/
os servidoras/es têm direito. A terceirização,
como estamos acompanhando, coloca as/
os trabalhadoras/es em um vínculo frágil,
sendo aos alvos mais suscetíveis das
políticas de cortes e de ajuste fiscal.
*A empresa SulClean foi contatada para a
reportagem, mas não retornou o contato.
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Adesão da UFPel ao Pacto pela Paz é criticada
pela comunidade acadêmica
mais importante, a urbanização nos bairros
é mais importante. Daí a gente vai viver em
paz. Quando nos juntarmos para construir
a igualdade é que teremos paz. A paz que
nós queremos nas vilas não começa com
um revólver na cintura”, afirmou, ao criticar a
militarização da Guarda Municipal.

A

reitoria da UFPel assinou adesão
ao projeto da Prefeitura Municipal
de Pelotas intitulado “Pacto Pelotas
pela Paz” em 14 de dezembro. A decisão,
tomada unilateralmente pela administração,
foi amplamente criticada pela comunidade
acadêmica, que tem visto com receio as
ações repressivas e autoritárias do Pacto.
Após a assinatura do acordo com a Prefeitura,
as entidades representativas chamaram
reuniões e debates para discutir a medida.
Em reunião entre ADUFPel, ASUFPel, DCE/
UFPel e reitoria, as entidades colocaram-se
contrárias à decisão da administração. Como
resultado da conversa, a reitoria posicionouse contrária ao Projeto de Lei (PL) do Código
de Convivência, que faz parte do Pacto, e
comprometeu-se a debater a situação com
a comunidade. O reitor, Pedro Hallal, ainda
afirmou ter tomado uma decisão errada ao
aderir ao Pacto sem discussão prévia.

Já em debate promovido pelo DCE, que
contou com a participação da prefeita (foto)
Paula Mascarenhas, foi cobrado o diálogo
com a sociedade pelotense, além de ter
sido questionado o fato da ‘promoção da
paz’ ser realizada com ações truculentas. A
prefeita disse que a população ainda será
ouvida. “Tem gente que diz que o Código
prevê outra coisa. Se o Código dá a entender
outra coisa, vamos mexer no Código porque
o que interessa é o que nós vamos construir
juntos”, afirmou. No entanto, o Projeto de Lei
já foi enviado à Câmara para votação.
O diretor da ADUFPel-SSind e professor de
História, Francisco Vitória, enfatizou que a
origem da violência está no aumento da
desigualdade social. Para ele, a resolução
dos problemas sociais não será alcançada
com o aumento da segurança e policiamento.
“A educação é mais importante, a saúde é
mais importante, a geração de trabalho é

Pacto Pelotas pela Paz
O programa "Pacto Pelotas pela Paz" foi
lançado no dia 11 de agosto pela prefeita
de Pelotas, Paula Mascarenhas (PSDB), em
parceria com a Organização da Sociedade
Civil de Interesse Público (OSCIP) Comunitas.
As ações, segundo a gestão, visam
transformar a realidade da segurança em
Pelotas. Casos de repressão que vêm
ocorrendo periodicamente, assim como os
de truculência contra estudantes e imigrantes
acenderam a discussão sobre os métodos
empregados pela Prefeitura na suposta
promoção da paz.
Dentro do "Pacto Pelotas pela Paz", está
o Código de Convivência, proposto pelo
Executivo através de Projeto de Lei. O Código
foi encaminhado à Câmara de Vereadores,
e visa instituir uma série de condutas
para a convivência das/os pelotenses no
espaço público. Com 64 artigos, avança
com a moral repressiva e punitiva do Pacto,
dando, por exemplo, poder de Polícia à
Guarda Municipal, que poderá ela mesma
apreender mercadorias e multar vendedores
informais. Além disso, burocratiza mais ainda
a realização de eventos no espaço público, e
pretende instaurar multa para pais de crianças
que estiverem fora de estabelecimento
escolar, muito embora não existam creches
municipais que dêem conta da demanda da
cidade.

Governo Sartori mantém ataques às Fundações
e demite servidores
O governo de José Ivo Sartori (PMDB) deu
continuidade ao seu pacote de medidas
de arrocho e de desmonte dos serviços
públicos, iniciado em 2016, no qual
aprovou, entre tantos projetos, a extinção
de oito fundações. Como resultado disso,
demissões já começaram a ocorrer. No final
de novembro, 14 funcionários da Fundação
Cultural Piratini foram exonerados dentro do
plano de extinção da entidade.
Esse foi o início de um processo de demissões
que ocorrerão até a extinção da Fundação,
conforme a Lei Estadual 14.982/2017.
No dia 21 de dezembro, a Assembleia
Legislativa do RS aprovou o projeto de lei
(PL) 246/2016, que autorizou a extinção
das fundações Zoobotânica (FZB), Ciência e

Tecnologia (Cientec), Economia e Estatística
(FEE), Desenvolvimento e Recursos Humanos
(FDRH), Piratini (TVE e FM Cultura) e Metroplan.
Servidores entram em greve contra
demissões
Em protesto, os trabalhadores da TVE e
FM Cultura entraram em greve no dia 30
de novembro. O movimento afirmou, em
nota, que com a diminuição do número de
funcionários, torna-se impossível exercer as
atividades e que já vêm trabalhando desde
o início do governo Sartori em condições
técnicas mínimas.
Ainda prestaram
solidariedade a outros 11 colegas que
podem ser demitidos a qualquer momento.
“É o governo Sartori quem deve responder

pela suspensão iminente da programação
das duas emissoras. É o governo Sartori o
responsável pela aniquilação da comunicação
pública no estado”, ressaltaram.
Apoio aos trabalhadores
Os docentes da UFPel também apoiam e
prestam solidariedade aos servidores. Em
nota, aprovada em assembleia geral pela
categoria, declararam “repúdio às demissões
já iniciadas pelo governo Sartori, que age à
revelia das decisões judiciais e negociações
em andamento no âmbito das Fundações
estaduais”. Além disso, manifestaram
contrariedade à política de desmonte das
instituições públicas nos âmbitos municipal,
estadual e federal.
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Festival Sesc de Música ocorre em janeiro

E

ntre os dias 15 e 26 de janeiro acontece a
8ª edição do Festival Internacional Sesc
de Música. Pelotas receberá profissionais
de diversos países e uma programação
com concertos e recitais gratuitos, além de
cursos. O evento homenageará dois grandes
nomes da música mundial, Claude Debussy
e Leonard Bernstein, por seus centenários
de morte e nascimento, além da reverência
ao Conservatório de Música de Pelotas,
da Universidade Federal de Pelotas, que
completa 100 anos em 2018.
No dia da abertura (15), haverá um cortejo
musical, às 18h, no Mercado Público. Em
seguida, às 19h, ocorre recital de piano e
canto, em comemoração ao aniversário
Conservatório de Música de Pelotas, na
Bibliotheca Pública Pelotense. Às 20h30 do
mesmo dia, a orquestra Ensemble Berlin, da

Alemanha, se apresenta no Theatro Guarany
Oficinas e cursos
Na programação do evento, haverá concertos
tanto ao ar livre e em espaços públicos,
como a praia do Laranjal e o Mercado Público,
quanto em locais fechados, como o Teatro
Guarany, hospitais, escolas, asilos, centro
comunitários e outros. Serão promovidos
50 espetáculos gratuitos e 24 cursos,
envolvendo cerca de 500 profissionais e
300 alunos.
As oficinas oferecidas pelo Festival
compreendem
os
mais
variados
instrumentos, como violino, viola, violoncelo,
contrabaixo, flauta, trompete, trombone e
piano. Também haverá aulas de composição.
A oficina de choro é uma novidade desta
edição. Neste curso, serão trabalhados seis

instrumentos: violão, sopros, acordeon,
bandolim, percussão e cavaquinho, com o
auxílio de professores reconhecidos, como
Mathias Behrends Pinto, coordenador da
Oficina de Choro Santander Cultural.
Este ano, a praia do Laranjal também
receberá mais atrações, como os grupos
“Sexteto Gaúcho” e “SpokFrevo Orquestra”,
e a Banda Sinfônica do Festival, regida por
Marcelo Jardim.
Ingressos
O número de ingressos para as apresentações
que ocorrem no Theatro Guarany é limitado.
É necessários retirar com antecedência, na
Bilheteria do Theatro (Rua Lobo da Costa,
489), junto à doação de 1kg de alimento não
perecível. Cada pessoa terá direito a um par
de ingressos por apresentação.

O filme “Como Nossos Pais” é um dos destaques do cinema nacional
de 2017. Foi vencedor de seis prêmios no 45º Festival de Cinema
de Gramado como Melhor Filme, Melhor Direção (Laís Bodanzky),
Melhor Atriz (Maria Ribeiro), Melhor Ator (Paulo Vilhena), Melhor
Atriz Coadjuvante (Clarisse Abujamra) e Melhor Montagem (Rodrigo
Menecucci).A trama gira em torno da protagonista Rosa, 38 anos,
interpretada por Maria Ribeiro, que logo nas primeiras cenas descobre
que seu pai biológico não foi quem a criou. A partir de então, o longa
acompanha a sua história, que envolve não só a busca pelo pai, mas
também suas inseguranças, frustrações, relação conturbada com
a mãe e crise matrimonial. O roteiro de “Como Nossos Pais” trata
também, além das relações humanas e familiares, de feminismo, ao
questionar a estrutura machista da sociedade. Nesse contexto, Rosa
é revelada como uma mulher forte, em busca de mudanças e de sua
própria identidade.
A direção do filme é de Laís Bodanzky, já conhecida pelo seu trabalho
em Bicho de Sete Cabeças (2000) e As Melhores Coisas do Mundo
(2010).
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Dica de filme: Como nossos pais
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Congresso do ANDES-SN ocorre em janeiro

O

37º Congresso do ANDES-SN ocorre
em Salvador (BA) entre os dias 22
e 27 de janeiro. Com o tema "Em
defesa da educação pública e dos direitos
da classe trabalhadora: 100 anos da reforma
univsersitária de Córdoba", o Congresso irá
reunir docentes de todas as partes do Brasil
para definir os rumos da luta em 2018.
A delegação da ADUFPel-SSind foi votada

em Assembleia Geral no dia 21 de novembro.
Foram eleitos por unanimidade os nomes
de Fabiane Tejada, como delegada pela
diretoria da ADUFPel-SSind e, pela base da
categoria, Ariane Ferreira Porto Rosa (Centro
de Engenharias); Celeste dos Santos Pereira
(Faculdade de Enfermagem); Francisco Carlos
Duarte Vitória (Campus Pelotas-Visconde da
Graça do Instituto Federal Sul-rio-grandense);

Henrique Mendonça (Faculdade de Agronomia
Eliseu Maciel); José Carlos Marques Volcato
(Centro de Letras e Comunicação); Luiz
Carlos Rigo (Escola Superior de Educação
Física); Luiz Henrique Schuch (aposentado)
e Vanessa Damasceno (Centro de Letras e
Comunicação. Como suplente de delegado e
observadora foi eleita a professora Débora
Allemand (Centro de Artes).

