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Atualmente, vive-
mos uma conjun-

tura sócio-político-eco-
nômico-religiosa em que 
o desrespeito, o racismo 
e o sexismo estão forte-
mente presentes. Aqui, 
em nossa cidade, inclu-
sive dentro dos campi da 
UFU, essa realidade está se fazendo 
presente.

 Somente no ano de 2015 
dentro dos Campi Umuarama e 
Santa Mônica – UFU - Uberlândia 
ocorreram diversos casos de violên-
cia sexista. Isto sem mencionar que, 
na cidade de Uberlândia, neste ano 
já ocorreram 14 casos de morte de 
mulheres, cuja autoria é sempre de 
pessoas com quem tiveram um vín-
culo afetivo.

 Neste sentido, faz-se neces-
sário fazermos uma reflexão de por-
que estes casos estão tão frequentes 
e de uma tal ordem, que está provo-
cando uma onda de preocupação e 
medo.

 Vivemos em uma sociedade 
machista, sexista, racista, sob a Lei 
de crime por feminicídio – perse-
guição e morte intencional de pes-
soas do sexo feminino, assassinato 
de mulheres pelo exclusivo fim de 
questões de gênero, ou seja, uma 
mulher é morta pelo simples moti-
vo de ser mulher, cometidos por um 
homem e estes crimes ainda persis-
tem e permanecem impunes. Para 
estes casos de violência com morte 
ou não ocorridos na nossa cidade e, 
exigimos justiça e punição para os 
agressores/culpados.

Consideramos que esses crimes 
poderiam ser evitados, e não acei-
tamos qualquer tipo de violência 
contra as mulheres. Também consi-
deramos importante que toda mu-
lher, independente de quem seja, 
qual seja sua profissão, ocupação, 
situação civil, idade etc seja pessoa 

autônoma e livre com o 
conhecimento de seus 
direitos e, mais especi-
ficamente, o direito de 
dizer NÃO a qualquer 
tipo de violência ou 
abuso.

A UFU, diante de to-
das as violências ocorri-

das internamente criou a Comissão 
de Segurança e Violência de Gênero 
que está constituída por Docentes, 
Técnicos/as Administrativos/as e 
Discentes, com a finalidade de en-
contrar caminhos, saídas para as si-
tuações criminosas de violar o direi-
to constitucional de ir e vir e ser das 
pessoas, especialmente as mulheres. 
Esperamos que esta Comissão apre-
sente à Comunidade Universitária 
alternativas para a discussão so-
bre vivência no espaço público dos 
Campi. Destacamos o desejo de que 
este espaço continue a ser democrá-
tico nas relações entre seus/as ocu-
pantes e destes/as com os espaços 
físicos, ambientais e sociais, mas 
que tenham todos e todas o direito 
à segurança e à liberdade de ser, de 
relações igualitárias de gênero, sem 
o domínio castrador de um sexo so-
bre o outro. 

Não podemos nos omitir em di-
zer também que para se colocar um 
ponto final na violência contra as 
mulheres é fundamental o retorno 
da discussão sobre gênero, desde as 
Escolas de Educação Infantil, as Es-
colas de Ensino Fundamental e Mé-
dio até no Ensino Superior, em seus 
cursos de Licenciaturas e de For-
mação em uma profissão, incluindo 
os cursos de pós-graduação Lato e 
Stricto Sensu, pois daí que sairão 
as mulheres e os homens  com uma 
visão de mundo e com posições de 
solidariedade, afeto e compromis-
so com a formação cidadã de cada 
um/a e todos/as nós.

A VIOLÊNCIA CONTRA AS      
MULHERES TEM QUE ACABAR No final do mês de Outubro 

ocorreu a saída unificada da greve 
docente que durou 139 dias. A defla-
gração aconteceu em 28 de maio de 
2015, num contexto de precarização 
das condições de trabalho e defasa-
gem salarial. Cerca de 50 Instituições 
Federais de Ensino participaram da 
greve, unidas na luta em defesa do 
caráter público da educação, com 
qualidade e acessível.

Nós, da Universidade Federal de 
Uberlândia, decidimos não aderir à 
greve. Esta decisão levou em conta 
aspectos importantes da agenda lo-
cal. Entretanto, mesmo sem a adesão, 
a maioria dos professores da UFU 
via e ainda vê legitimidade nesta gre-
ve e nas suas reivindicações. Por aqui 
ocorreram diversas atividades, como 
debates, assembleias, paralisações, 
panfletagens, como forma de manter 
a mobilização e manifestar solidarie-
dade aos professores em greve.

A pauta apresentada pelo CNG 
do ANDES-SN ao governo reafir-
mou as reivindicações históricas da 
categoria: defesa do caráter público 
das instituições federais de ensino; 
melhoria nas condições de trabalho; 
garantia de autonomia universitária; 
reestruturação da carreira e valoriza-
ção salarial de ativos e aposentados.

Este governo, como de praxe, 
manteve-se intransigente nas ne-
gociações. Tanto o MEC quanto o 
MPOG se esquivaram, evitando 
negociar com a categoria. Somente 
depois de muita luta, com marchas, 
manifestações e ocupações, o gover-
no recebeu a categoria, mas sem ne-
nhum avanço significativo.

Neste meio tempo, o governo 
cortou, em 2015, mais de 12 bilhões 
de reais da educação pública, man-
teve e ampliou o repasse de recursos 
públicos para as empresas educa-
cionais privadas. Outro “pacote de 
maldades” incluiu o adiamento da 
reposição salarial de todo o funcio-
nalismo, o fim do abono permanên-
cia e o cancelamento dos concursos 
públicos. Estas medidas se somam a 
outras, igualmente prejudiciais e que 
já foram implementadas, tais como o 
corte dos repasses feitos às universi-

GREVE: UM BALANÇO
dades com redução de 50% dos in-
vestimentos e o corte de 75% da ver-
ba de custeio da CAPES.

A greve se desenrolou na comple-
ta omissão do ex-ministro da Edu-
cação, Renato Janine Ribeiro, que na 
sua gestão não recebeu a categoria. 
Neste meio tempo, o MEC, entre 
outros ministérios como o da Saúde, 
entrou mais uma vez como moeda 
de troca para melhorar a governa-
bilidade do governo federal, servin-
do como prêmio de “consolação” ao 
rebaixamento do status político de 
Aloísio Mercadante, que deixou a 
Casa Civil. O MEC se tornou prêmio 
para alguém que “não fez o trabalho 
direito”. Quando o MEC se torna 
prêmio de consolação, abre-se mar-
gem para questionar a validade do 
slogan “pátria educadora”, tão veicu-
lado no ano eleitoral.

Como resultado geral, avançou-
-se pouco nas pautas de reivindica-
ções dos docentes, sem nenhum ga-
nho nas discussões sobre condições 
de trabalho e investimentos. No dia 
18 de Novembro, semanas depois do 
término da greve, o governo apresen-
tou uma proposta de reestruturação 
de carreira e manteve os reajustes já 
concedidos a outras categorias de 
5,5% para agosto de 2016 e 5,0% para 
janeiro de 2017, bem como a revisão 
nos auxílios saúde e da alimentação 
e pré-escola. É importante dizer que 
este reajuste salarial é bastante insu-
ficiente, pois além de não recompor 
perdas passadas, representará no-
vas perdas já que o Índice Nacional 
de Preços ao Consumidor Amplo 
(IPCA) prevê inflação de 9,75% 
em 2015 e 6,12% em 2016. Quanto 
à proposta de carreira, embora re-
conheçamos avanços na criação de 
uma malha salarial com percentuais 
entre os regimes de trabalho, classes 
e níveis, consideramos os índices 
ainda insuficientes.

A impressão que fica é que, se nos 
últimos anos a batalha era por mais 
direitos, agora é para evitar retroces-
sos. Se não houver resistência peran-
te o governo, nem forte pressão sobre 
o Congresso, novas medidas podem 
ser anunciadas.

 “Não podemos nos 
omitir em dizer tam-
bém que para se colo-
car um ponto final na 

violência contra as mu-
lheres é fundamental 

o retorno da discussão 
sobre gênero...”
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O ANDES-SN realizou em Recife 
(PE), nos dias 6, 7 e 8 de novembro, 
seu XVIII Encontro Nacional de As-
suntos de Aposentadoria. O encontro 
iniciou um dia depois da presidenta 
Dilma Rousseff sancionar a adesão 
automática dos Servidores Públicos 
Federais (SPF) ao Funpresp, fundo 
de pensão complementar, que usa as 
contribuições dos/as trabalhadores/
as para especular no mercado, sem 
garantir retorno no momento da apo-
sentadoria. O evento debateu inten-
samente mais esse ataque aos direitos 
de aposentadoria.

Pela ADUFU-SS participaram do 
evento as professoras Jorgetânia da 
Silva Ferreira e Rosana Ono, ambas 
da direção executiva, e o professor 
Aurelino Ferreira Filho, da direção 
colegiada, representante do Campus 
do Pontal. 

A representação da ADUFU ava-
liou que o encontro foi importante na 
medida em que aprofundou as dis-
cussões sobre os ataques que a Segu-
ridade Social vem sofrendo no Brasil, 
sob a lógica do Estado Mínimo para 
os pobres e Estado Máximo, na defesa 
dos interesses dos ricos. 

Para debater a conjuntura foram 
constituídas duas mesas, no primeiro 
dia. A primeira delas teve como ex-
positora Gisella Colares  da Auditoria 
Cidadã da Dívida e abordou o tema:  
“Dívida, Apropriação do Fundo Pú-
blico e suas consequências para as 
Políticas Sociais”. Para Gisella, sem 
enfrentar a discussão sobre o “siste-
ma da dívida” que consome 45% dos 
recursos do Orçamento da União, 
pouco se pode fazer para melhorar a 
situação do Brasil. Com a taxa de ju-
ros na casa dos 14%, o governo eleva 
sua dívida todos os meses neste pata-
mar, enriquecendo os tubarões do sis-
tema financeiro e retirando recursos 
das políticas sociais. Nesse sentido, o 

PARECE AJUSTE, MAS MEDIDAS DESAJUSTAM A                                                                                    
SEGURIDADE SOCIAL NO BRASIL

entendimento das economistas pre-
sentes, tanto Collares quanto a par-
ticipante da segunda mesa intitulada 
“Conjuntura, crise do capital e apro-
fundamento da contrarreforma pre-
videnciária”, professora Denise Loba-
to Gentil da UFRJ, é de que esse ajuste 
implementado por Dilma/Levy não 
traz saída do ponto de vista econômi-
co e transfere os custos da crise para 
os mais pobres. Não passa de sinaliza-
ção para o mercado financeiro, uma 
vez que do ponto de vista do impac-
to no orçamento é pequeno. Gentil 
mostrou que o Brasil ainda tem como 
enfrentar o déficit no Orçamento de 
2015 por outros caminhos, uma vez 
que gira em torno de 50 bilhões e o 
Tesouro tem em caixa 915 bilhões 
de reserva. A crise, neste sentido, é a 
saída para fazer contrarreformas que 
situações normais não seriam aceitas. 

Ao recuperar a história do endi-
vidamento do Brasil, Gisella Colares 
mostrou que a dívida, em sua origem, 
era privada e foi assumida pelo Estado 
Brasileiro, sendo necessária auditá-la. 
Foi citado o exemplo do Equador, que 
auditou a dívida no governo do presi-
dente Rafael Correia, e 95% dos cre-

dores aceitaram um acordo que pre-
viu o pagamento de 30% do valor da 
dívida, propiciando um crescimento 
econômico e a instauração de um 
novo ciclo. A diretoria executiva da 
ADUFU pretende promover debates 
para aprofundar essa temática e pro-
porá à categoria a discussão sobre a 
formação de um Núcleo da Auditoria 
Cidadã da Dívida em Uberlândia. 

Outro ponto preocupante de acor-
do com Collares é a DRU – Desvin-
culação das Receitas da UNIÃO, 
que tem validade até o final de 2015 
e tem um percentual de 20% de re-
cursos da União e que, infelizmente, 
o governo propõe para o próximo 
período a desvinculação de 30% das 
receitas. Com isso amplia-se a retira-
da de recursos da Seguridade Social, 
e depois a alegação de que  a previ-
dência é deficitária. Soma-se a isso a 
desoneração da folha de pagamento, 
a política de isenção fiscal como os da 
linha branca, do setor automotivo etc. 
Constituindo verdadeiras “bolsas em-
presários” e retirando os recursos da 
política social. 

No segundo dia de evento, a mesa 
da manhã foi sobre “Lutas pela rever-

são da contrarreforma da previdência: 
PEC 555 e luta pela reestruturação da 
carreira”. Na mesa, o representante do 
MOSAP - Movimento dos Servidores 
Públicos Aposentados e Pensionistas, 
Edison Guilherme Haubert abordou 
as lutas desenvolvidas para cessar a 
contribuição previdenciária dos apo-
sentados, previstas na PEC 555, em 
tramitação da Câmara desde 2006, 
que encontra muita dificuldade de 
avançar neste ano. A Secretária Geral 
do ANDES-SN, professora Cláudia 
March, participou da mesa e abordou 
os processos de desestruturação da 
carreira como forma de retirar direi-
tos de aposentadoria. Assim, a cada 
reforma da previdência foram feitas 
mudanças na carreira docente para 
retirar direitos dos aposentados/as 
que teriam direito, por lei a paridade 
e integralidade de vencimentos, mas 
que, na prática, seus rendimentos são 
muito menores do que os/as profes-
sores/as da ativa. Exemplo dessa dis-
paridade foi a criação do professor 
Associado, classe que tem concen-
trado os maiores aumentos salariais 
e que a maioria dos aposentados não 
puderam acessá-la, mesmo tendo 
aposentado no topo da carreira, não 
tiveram transposição relativa, quando 
da criação dessa nova classe. March 
falou de quatro eixos de ataques que 
a carreira docente e a universidade 
pública vêm sofrendo quais sejam: 
1) O congelamento dos concursos 
públicos; 2) a PEC do fim do abono 
permanência; 3) a ameaça de contra-
tação via OS – Organizações Sociais e 
4) as terceirizações. Esse conjunto de 
medidas soma-se aos cortes de recur-
sos das Universidades Públicas apon-
tam para o desmonte de um modelo 
de universidade pública, gratuita, de 
qualidade, laica. 

 

Professores/as acompanham trabalhos do XVIII Encontro Nacional de Assuntos 
de Aposentadoria.
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A ADUFU-SS promoveu nos dias 
09 e 10/11/15 a exibição e debate do 
filme “El Pueblo que Falta”. O evento 
realizado no Campus do Pontal em 
Ituiutaba/MG e também no Campus 
Santa Mônica em Uberlândia contou 
com a presença de André Queiroz, 
um dos diretores do filme.

Lançado em novembro, a vei-
culação no Pontal e em Uberlândia 
marcou a 2ª e 3ª exibição do filme, 
conforme relatou em entrevista An-
dré Queiroz.

El Pueblo que Falta trata do res-
gate do processo histórico das lutas 
revolucionárias em América Latina, 
mas especificamente em Argentina, 
Brasil, Chile e Peru. Além de André, 
o filme também teve a direção de Ar-
thur Moura.

“É um filme que está saindo ago-
ra, começando sua carreira fílmica 
agora, vamos viajar por toda Améri-
ca Latina apresentando o filme por-
que é uma questão em que o filme 
aborda  um espaço de reflexão que 

Filme: El Pueblo que Falta
por incrível que possa parecer é mui-
to distante do que comumente nós 
fazemos no Brasil que é pensarmos-
-nos enquanto latino americanos 
que somos”, disse   

André Queiroz, que também é 
professor Associado no Instituto de 
Artes e Comunicação Social da Uni-
versidade Federal Fluminense (Uff), 
disse que a estratégia de investigação 
usada na produção do “Documentá-
rio Ensaio”  foi o de resgatar  as vozes 
do protagonismo político desses ins-
tantes. E vai mais além:  “Não se trata 
apenas de um filme cujo o foco seria 
o resgate da memória política de um 
já havido, de um já ocorrido, deposi-
tado num tempo de não mais... mas 
pelo contrário, busca nesse passa-
do histórico o acúmulo reflexivo de 
análise de conjuntura para que pen-
semos o presente”, completou.

Segundo o Diretor, informações 
sobre o filme podem ser acessadas 
em www.andrequeiroz.com 

Debate do filme no Campus do Pontal em Ituiutaba/MG

Debate do filme no Campus Santa Mônica da UFU

Funpresp
O debate sobre Fundo de Pensão 

e ataques aos direitos dos trabalha-
dores contou com a participação da 
professora Sara Granemann, pesqui-
sadora dos Fundos de Pensão há duas 
décadas na UFRJ. Sara destacou a 
preocupação com a recente transfor-
mação da adesão ao Funpresp de fa-
cultativa à automática, em afronta ao 
artigo 202 da Constituição Federal de 
1988 que estabelece “Art. 202. O regi-
me de previdência privada, de caráter 
complementar e organizado de forma 
autônoma em relação ao regime geral 
de previdência social, será facultativo, 
baseado na constituição de reservas 
que garantam o benefício contrata-
do, e regulado por lei complementar. 
(Redação dada pela Emenda Consti-
tucional nº 20, de 1998) (Vide Emen-
da Constitucional nº 20, de 1998)”. A 
adesão automática é, portanto, uma 
“pedalada” que o governo utiliza para 
crescer a adesão ao FUNPRESP. O 
ANDES-SN deverá propor ação de 
inconstitucionalidade dessa lei. 

Docentes ingressantes a partir de 
fevereiro de 2013 devem acompanhar 
seus contracheques porque a adesão 
é automática não para os que ingres-
sarem a partir da Lei 13.183 de 04 de 
novembro de 2015, mas a partir de 
fevereiro de 2013, quando da cria-
ção do Funpresp (A Funpresp foi 
instituída pela Lei 12.618, de 2012, 
mas começou a operar efetivamente 
com a aprovação do Plano Executi-
vo Federal (ExecPrev) pela Previc em 
04/02/2013). Após a inclusão, o ser-
vidor terá 90 dias para cancelar sua 
inscrição, com devolução integral da 
contribuição. A preocupação com o 
Funpresp é porque na própria ade-
são o “beneficiário” é informado que 
se trata de investimento de capital de 
riscos, ficando o governo isento de 
qualquer responsabilidade, caso o 
Fundo não se viabilize. Assim, inclu-
sive, do ponto de vista financeiro, o/a 
docente precisa avaliar com atenção 
onde está colocando seu dinheiro. 
Do ponto de vista da política pública 
é um absurdo que o governo obrigue 
os/as trabalhadores/as a encherem 

os cofres dos fundos de pensão. O 
Funpresp, portanto, é pior que outros 
Fundos de Pensão que têm o governo 
como subsidiário, na opinião de Sara 
Granemann. 

A diretoria da ADUFU promoverá 
uma campanha acerca dessa temática 
e um debate com a professora Sara 
Granemann no dia 01 de dezembro, 
às 17h, no auditório do Bloco 5V, 
Campus Santa Mônica. 

Essa mudança no Funpresp foi 
incluída na redação da Medida Pro-
visória que tratava da aposentadoria 
especial em cooperativa de crédito 
rural e que incluiu a discussão do 
“fim” do fator previdenciário sendo a 
soma da idade e tempo de contribui-
ção superior a 95 para homens (com 
no mínimo 35 de contribuição) e 85 
para mulheres (com no mínimo 30 
anos de contribuição). Esse tempo, 
de acordo com a lei, será majorado a 
partir de 2018. 

Essa lei soma-se a duas outras, em 
um verdadeiro pacotaço de malda-
des. A Lei n. 13.135 de 17 de junho 
de 2015 trata da pensão por morte, 
trazendo novos obstáculos para aces-
so ao benefício, estabelecendo tempo 
de recebimento em função de idade 
do beneficiário. A pensão que era 
integral passa a ser obstaculizada e 
fracionada. A Lei n. 13.134, de 16 de 
junho de 2015, vem no mesmo senti-
do e traz obstáculos para o acesso ao 
Seguro Desemprego. Neste sentido, é 
fácil perceber que o conjunto de me-
didas do chamado Ajuste Fiscal não 
passa de mecanismos de aperto dos 
trabalhadores e trabalhadoras, vulne-
rabilizando-os/as e obrigando-os/as a 
aceitarem condições cada vez piores 
de trabalho, que vêm com força com 
o projeto de lei ainda não finalizado 
na Câmara Federal, que diz respeito 
às terceirizações.

Neste sentido, tanto no setor pú-
blico como no privado, o momento 
exige articulação das organizações 
dos/as trabalhadores/as, dos movi-
mentos sociais para barrar essas me-
didas de restrição de direitos sociais. 
Essa crise não é nossa! A conta não 
pode ser paga pelos trabalhadores/as. 
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O Anfiteatro D do Bloco 5 O, do 
Campus Santa Mônica da UFU fi-
cou pequeno para acomodar as pes-
soas interessadas em participar no 
dia 18/11, do debate com Guilherme 
Boulos, coordenador Nacional do 
Movimento dos Trabalhadores Sem 
Teto (MTST), que abordou o tema 
“A Crise no Brasil,  a saída é  pela 
Esquerda”. Com a participação de 
estudantes e professoras(es) da UFU 
e trabalhadores(as) em luta por mo-
radia,  o evento teve um significado 
ainda maior por ocorrer um dia após 
o despejo violento de mais de 800 fa-
mílias do Jardim Vitória, na cidade de 
Uberlândia. Diversas lideranças dos 
movimentos que compõem a Frente 
do Povo sem Medo, usaram a palavra 
na abertura do evento para manifes-
tar sua indignação com a violência 
usada contra as famílias. Mineia, da 
coordenação do acampamento Gló-
ria, expressou sua solidariedade aos 
moradores e moradoras do Jardim 
Vitória e sua preocupação quanto à 
situação dos moradores do Glória, 
uma vez que também tem ordem ju-
dicial de despejo. 

No debate Boulos falou que o Bra-
sil vive um momento decrise econô-
mica e uma crise política, mas que é 
preciso que o Governo Federal en-
contre uma saída pela esquerda e não  
à direita como vem ocorrendo, com o 
atendimento à agenda do capital  fi-
nanceiro, setor que só tem ampliado 
seus lucros, mesmo em meio à crise. 
Para ele, os governos do PT perderam 
a oportunidade, quando o contexto 
era mais favorável, de fazer as refor-
mas populares necessárias para uma 
mudança substancial do país, como a 
Reformas Tributária, Política, Agrá-
ria, Urbana. Também não enfrentou o 
monopólio dos Meios de Comunica-
ção, condição para a democratização 
da sociedade brasileira e a discussão 
do comprometimento de 50% do Or-
çamento da União com a Dívida Pú-
blica. 

Em um contexto de baixo cres-
cimento, podendo o país caminhar 
para um cenário de recessão, torna-se 
fundamental discutir a reforma tri-

“Crise no Brasil: a saída é pela esquerda” foi tema de 
debate na UFU

butária para pensar uma saída para o 
déficit no orçamento, que não penali-
ze os mais pobres como tem ocorrido 
com os ajustes Dilma/Levy, como as 
mudanças no seguro desemprego, nas 
pensões e aposentadorias, nos cortes 
nos orçamentos das universidades 
públicas, na saúde e no Programa Mi-
nha Casa, Minha Vida. 

De acordo com Guilherme Bou-
los é muita difundida a tese de que o 
brasileiro paga muito imposto. Mas 
esse discurso, que interessa às elites, 
maquia o fato de quem paga mais 
impostos proporcionalmente são os 
pobres porque 51% do imposto vêm 
do consumo, 24% da renda e só 4% 
do imposto no Brasil refere-se à pro-
priedade. Cobram-se impostos de 
carros e motos, mas não se cobra de 
helicópteros, lanchas e barcos. Como 
exemplo de baixa tributação, Boulos 
citou também o fato de o ITR (Im-
posto Territorial Rural) arrecadado 
anualmente em todo o país ser menor 
do que 2 meses do IPTU da cidade de 
São Paulo, porque o ITR é calculado 
sobre o valor declarado pelo proprie-
tário. Não se taxa a remessa de lucros 
para o exterior e é baixa a taxação das 
heranças e fortunas. 

Boulos acredita que o modelo 
inaugurado por Lula, que buscava 
um pacto social em que as elites con-
tinuavam ganhando e alguns avanços 
sociais eram concedidos aos mais 
pobres chega ao fim. Nesse sentido 
defende que é preciso reconhecer os 
avanços dos governos do PT como 
melhoria do salário mínimo, am-
pliação do acesso às universidades 
públicas, programas de acesso à mo-
radia etc. estão agora ameaçados, por 
iniciativa do próprio governo federal 
e pelas elites mais conservadoras do 
país que tratam o governo brasileiro 
como “bolivariano”. Assim, o contex-
to de crise favoreceu os reacionários 
que trouxeram para a agenda política 
as Contrarreformas, com ameaças aos 
direitos como redução da maioridade 
penal, Estatuto da família,retrocesso 
nos direitos das mulheres, terceiriza-
ções etc. 

O representante do MTST disse 

que é fundamental a articulação com 
os movimentos sociais para que a 
saída de fato seja pela esquerda. Ele 
lembrou que é importante a esquerda 
ocupar as ruas por uma agenda pro-
gressista, contra os ajustes do gover-
no Dilma e contra a onda reacioná-
ria e conservadora que tem pautado 
o país. Chega de elite batendo panela 
por contrarreformas. É hora de uma 

agenda que viabilize o crescimento 
do Brasil, a inclusão e a democracia 
para evitar a barbárie e o caos social 
que essa atual política econômica, de 
arrocho e desemprego vai gerar. 

 A atividade foi organizada pelo 
movimento “Povo sem Medo – Fren-
te Nacional de Mobilização” e teve 
entre os apoiadores a ADUFU-SS.

Público acompanha o debate com Boulos

Diretoria da ADUFU-SS repudia ação da PM 
em acampamento de moradores sem teto em 

Uberlândia
A Diretoria Executiva da ADUFU-SS publicou nota de repúdio contra 

a violência praticadapela Polícia Militar de Minas Gerais contra as famílias 
do acampamento Jardim Vitória, na cidade de Uberlândia, no último dia 
17/11/15.

Na nota, a Diretoria reafirma que a PM despejou com violência, as  cerca 
de 800 famílias do acampamento Jardim Vitória em Uberlândia, sem que te-
nham sido negociadas com o movimento as condições para o cumprimento 
dessa determinação judicial. “Mais uma vez o judiciário decide pela proteção 
dos ricos e proprietários e, não só desprotege os pobres e desvalidos, como 
manda o Estado usar de violência contra os mais fracos. Lamentamos pro-
fundamente que a gestão do governador Fernando Pimentel execute tama-
nha atrocidade. Lamentamos que a Prefeitura de Uberlândia não tenha ne-
gociado um abrigo, ainda que provisório, para essas famílias”, encerra nota.

Para a presidente da ADUFU-SS, o que aconteceu foi inaceitável “houve 
uma desocupação sem negociação, com violência, deixando as famílias de-
samparadas, sem ter para onde ir. São trabalhadores que lutam por moradia 
e muitas vezes sem emprego, numa situação realmente muito difícil”, afirmou 
a presidente da ADUFU.

Ela também informou que a ADUFU-SS se manifestou contra  a posição 
da Polícia Militar e pediu, juntamente com outras entidades,  a substituição 
do Comando da  Polícia Militar, em função dessa ação desastrosa.“Nós nos 
solidarizamos com os trabalhadores em luta por teto e esperamos que essa 
situação não se repita. É preciso pensar que mais uma vez o interesse do ca-
pital, do setor imobiliário da cidade falou mais alto que o direito dessas pes-
soas a uma moradia, numa noite chuvosa as pessoas tiveram suas moradias 
arrancadas e destruídas”, comentou ela. 
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ADUFU-SS 36 ANOS
A ADUFU completou em 18 de agosto de 2015, 36 anos de fundação. 
Criada em 1979, a ADUFU possui um largo histórico de lutas e resistências 
em defesa da universidade pública, gratuita e de qualidade, da democracia nas 
instituições políticas brasileiras e da inclusão social.  No ano de sua criação, 
a situação do país era marcada por uma conjuntura difícil e assinalada pelo 
autoritarismo e pela luta dos movimentos sociais que buscavam o estabeleci-
mento de um regime democrático e a liberdade de organização dos trabalha-
dores. Em meio a esse contexto, no ano de 1981, surgia a Associação Nacional 
dos Docentes de Ensino Superior (ANDES-SN) que se transformou depois 
em ANDES-Sindicato Nacional e posteriormente a ADUFU passou a ser uma 
Seção Sindical.

Eleição e Posse diretoria ADUFU

A construção da nova sede da ADUFU-SS continua com o cronograma 
dentro do prazo. A inauguração é prevista para o 1º semestre de 2016. No 
detalhe o registro feito em novembro/2015

Estatuinte
A Diretoria da ADUFU-SS realizou no dia 25/11, na sua sede provisória 
uma reunião para discutir o Estatuto da UFU. Novos encontros devem 
ocorrer para aprofundar o debate sobre esse assunto.

AG da ADUFU-SS aprova com ressalvas 
proposta do Governo

A Assembleia Geral da ADUFU-
-SS, realizada em 26/11/15, na sala 1B 
104, do Bloco B, do Campus Santa Mô-
nica da UFU aprovou com ressalvas  a 
proposta apresentada pelo Governo 
Federal para reajuste salarial da catego-
ria (veja no site da ADUFU-SS a pro-
posta apresentada pelo Governo).  A 
decisão da AG foi encaminhada para 
o ANDES-SN que realizou reunião do 
Setor das Federais dias 28 e 29/11/16. 
O  resultado das assembleias locais foi 
analisado e uma resposta dada ao Go-
verno. Veja o encaminhamento dessa 
reunião no site da ADUFU-SS (www.
adufu.org.br). Abaixo transcrevemos 
na íntegra a proposta aprovada na AG 
da ADUFU-SS

Encaminhamentos da AG DA ADU-
FU-SS, realizada em 26/11/2015 

A contraproposta elaborada, discu-
tida ponto a ponto a partir do ofício do 
governo, deverá seguir o seguinte mo-
delo e ressalvas:

1. Aprovou-se a vigência de 2 anos 
do acordo (2016 e 2017) para o reajuste 
salarial.

Ressalva: Todas as propostas deve-
rão obedecer a esta temporalidade, 
incluindo a reestruturação da car-
reira. A categoria não aceita exten-
são deste prazo.
2. Aprovou-se o reajuste salarial 

de 10,8% em dois anos (ago/2016 e 
jan/2017). 

Ressalva: Acrescentar a possibilida-
de de ajustes ex-post a depender das 
oscilações inflacionárias do país.
3. Aprovaram-se os reajustes dos 

benefícios.
4. Aprovaram-se os temas específi-

cos da carreira:
- Progressão e Promoção Funcional 
nas Carreiras: devidas a partir da 
conclusão dos interstícios;
- Fim da exigência de conclusão do 
estágio probatório para a mudança 
de regime de trabalho;
- Controle de Frequência no EBTT: 
isonomia com os professores do En-
sino Superior;
- Carreira do Magistério de Ensino 
Básico Federal:reabertura do prazo 
para o enquadramento na Carreira 
de Ensino Básico, Técnico e Tecno-
lógico (EBTT);

- Inclusão do instituto promoção no 
art. 34, caput e seu parágrafo único, 
da Lei nº 12.772/2012, consideran-
do que o desenvolvimento do servi-
dor nas Carreiras ocorre mediante 
progressão ePromoção. 
5. Aprovou-se a harmonização sala-

rial, reconhecendo o avanço que signi-
fica ter uma estrutura na carreira. . 

Ressalva: O acordo deverá ser im-
plementado em 2 etapas, sendo a 
primeira em ago/2016 e a segunda 
em jan/2017
Ressalva: Referente às variações do  
regime de trabalho, propomos a 
proporção 1/150 entre os regimes de 
20 horas e Dedicação Exclusiva sen-
do, portanto, o vencimento básico 
do professor/a de Dedicação Exclu-
siva 150% superior ao professor/a  
20horas. 
Ressalva: Referente às variações en-
tre níveis, propomos que se estabe-
leça 5% como índice
6. Aprovou-se a proposta de Cria-

ção de um Comitê de Trabalho, no 
âmbito do MEC, para fins de estudos 
e aprofundamento dos temas abaixo, 
sem prejuízo de outros temas de co-
mum acordo:

- fim da exigência de conclusão de 
estágio probatório para a promoção 
acelerada dos professores que esta-
vam na carreira em 01/03/2013;
- reenquadramento dos professo-
res aposentados da classe adjunto 
do magistério superior na classe de 
professor associado;
- regra de transição na Carreira do 
EBTT para compensar a mudança 
de 18 para 24 meses de
interstício de progressão ou promo-
ção;
- adicional de difícil lotação como 
incentivo à fixação de docentes em 
locais de difícil lotação;
- redefinição dos critérios de con-
cessão do auxílio-transporte;
- extensão do RSC para os professo-
res aposentados do EBTT;
- criação de programas de quali-
ficação para os docentes das duas 
carreiras. A assembleia definiu pelo 
acréscimo da extensão do RSC tam-
bém para os/as docentes do Magis-
tério Superior.

Nova Sede

ACONTECEU

Nova Diretoria Executiva “Fortalecer as Lutas” estará à frente da ADUFU-
-SS no biênio 2015/2017. A Assembleia Geral da ADUFU-SS, realizada em 
09/09/15, empossou a nova Diretoria Executiva da Seção Sindical e estará à 
frente da entidade nos próximos dois anos.


