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sintrajufe/rs debate
globalização a partir
de documentário

Willians Barros

Padrós, Silvana e Santos participaram do debate
depois da exibição de documentário
Na noite de 13/6, no auditório das
varas trabalhistas, aconteceu o 1º
Ciclo de Cinema do Sintrajufe/RS.
Foi exibido o documentário Milton
Santos – O mundo global visto
do lado de cá (2006), do cineasta
Sílvio Tendler. O evento integra a
série de atividades previstas para
este ano em comemoração aos 15
anos do sindicato.
Antes da projeção, a diretora Silvana Klein lembrou a conjuntura
em que o Sintrajufe/RS foi forjado
– exatamente o período tratado no
filme, em que o processo de globalização se impunha, eliminando
barreiras e reproduzindo um modo
de vida que se supunha universal.
“Nascemos na contramão daquele
momento, unificando, e não fragmentando”, disse ela, destacando

a herança histórica das lutas do
Sindjustra, do Sindijusfe e do Sindjers, entidades que formaram o
Sintrajufe/RS. Após a exibição do
filme, aconteceu um debate com
o professor da Ufrgs e doutor em
História Enrique Serra Padrós e
com o professor da Ulbra e mestre
em Educação Roberto dos Santos.
“É louvável a iniciativa do Sintrajufe/RS de exibir um filme sobre
um personagem da grandeza intelectual de Mílton Santos. Mostra
a preocupação do sindicato com
a construção e a formação da cidadania, algo fundamental”, disse
Roberto dos Santos. “As entidades sindicais podem qualificar
suas ações na medida em que
abrirem suas janelas para o mundo”, disse ele. Por sua vez, Padrós
relembrou que os anos 90 foram

“a década do enfraquecimento
do movimento sindical”. Padrós
também elogiou a exibição do
filme sobre Milton Santos, um intelectual que “sempre andou na
contramão do pensamento dominante”. No filme de Tendler, Milton Santos analisa a globalização
como é posta, a globalização da
perversidade e o mundo por uma
outra globalização.
Para Milton Santos a mídia tem o
poder de controlar a interpretação
do que acontece no mundo e, por
isso, torna-se uma intermediária
da globalização. O documentário
se baseia em depoimentos de Milton Santos e outros intelectuais e
ativistas. A entrevista com Milton
Santos foi gravada quatro meses
antes de sua morte.
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Com festa na Ser
Circuito Integr
Fotos Willians Barros

Teixeirinha Forever (Passo
Fundo) venceu no futsal
Uma grande festa no Pampas Hotel,
em Canela, encerrou o Circuito Integração
da JFRS. As competições finais foram realizadas no dia 8/6. A premiação aconteceu durante jantar de confraternização que
reuniu quase 400 pessoas, entre servidores
e familiares vindos de todos os pontos do
estado. Patrocinador do evento, o Sintrajufe/RS foi representado na cerimônia pelos
diretores Marcelo Trevisan, Marli Zandoná
Sérgio Amorim e Zé Oliveira.

Cerimônia de premiação

J U N H O D ELazer
2013

rra, termina o
ração da JF
Classificação
Futsal masculino
1º – Teixeirinha Forever (Passo Fundo)
2º – Alpha Dogs (Canoas)
3º – Várzea Federal (Bento Gonçalves)
Na Capa da Gaita (Porto
Alegre) venceu no vôlei

Voleibol misto
1º – Na Capa da Gaita (Porto Alegre)
2º – Lá da Fronteira (Sant’Ana do Livramento)
3º –Várzea Federal (Bento Gonçalves)
Arrecadação de agasalhos
1º – Lá da Fronteira (Sant’Ana do Livramento)
2º – ParaNóia Federal (Novo Hamburgo)
3º – Teixeirinha Forever (Passo Fundo)
Rústica revezamento
1º – Caciano/Natália – Várzea Federal

Sant’Ana do Livramento foi premiada pelo total
de pontos e pela arrecadação de agasalhos

Rústica feminina
1º – Carla – Pelotas
2º – Fernanda – Cambarás (Cruz Alta)
Rústica masculina
1º – Antonio – Cosmos (Porto Alegre)
2º – Tiago – Santa Maria
3º – Neri – Teixeirinha Forever (Passo Fundo)
Gincana
1º – Judiarias (Santa Cruz do Sul)

Carla (Pelotas) foi vitoriosa
na rústica feminina

2º – Lá da Fronteira (Sant’Ana do Livramento)
3º – Arrancatoguinha (Porto Alegre)
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giro
os colegas em foco
Fotos Willians Barros

Lá da Fronteira (Livramento), 2º lugar no vôlei

Leandro Dóro / Especial

Crianças participam da premiação

Fotos Caio Monçalves / Especial

Alpha Dogs (Canoas), 2º lugar no futsal

Teixeirinha Forever (Passo Fundo), 1º lugar no futsal

Várzea Federal (Bento), 3º lugar no futsal
Daniel Borges / Especial

Várzea Federal (Bento), 3º lugar no vôlei

Jogadores se cumprimentam na final do vôlei

