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Editorial

Em 24 de outubro último, 
considerando o grave mo-
mento político em  que o 

Brasil se encontra, ameaçado por 
reformas que retiram direitos histó-
ricos e constitucionais da população 
brasileira, professoras e professores 
da Universidade Federal de Uberlân-
dia deflagraram Greve da categoria 
por tempo indeterminado. Contra a 
retirada de direitos, unicamente dos 
mais pobres, somos contra a PEC 55 
(Antiga PEC 241); contra o PLC 54; 
contra a MP 746; contra o Projeto da 
chamada Escola Sem Partido; contra 
a Reforma da Previdência e contra a 
Reforma Trabalhista; reformas que, 
sob o discurso de ajuste e da mora-
lidade econômica e fiscal, têm, na 
verdade, como único objetivo atacar 
conquistas e direitos que, mesmo 
aquém do desejado, vinham possi-
bilitando nos últimos anos que boa 
parte da população brasileira saísse 
da linha da probreza.

Colocamos-nos frontalmente 
contra a PEC 55 (Antiga 241), que 
impede investimentos em Educação 
e Saúde nos próximos 20 anos; con-
tra as reformas da previdência e tra-
balhista, que afetarão duramente a 
população pobre brasileira e, de ma-
neira desastrosa, os serviços e os/as 
servidores/as públicos. Somos con-
trários ao tacanho Projeto da Escola 
Sem Partido, que instiui entre nós a 
lei da censura e da mordaça, agre-
dindo brutalmente o direito de livre 
pensamento e expressão nas escolas 
brasileiras,  retomando tempos de 
perseguições vistos apenas em mo-
mentos de excessões. 

A reforma do Ensino médio, por 
sua vez, objetiva unicamente a for-
mação de um exército de jovens para 
o chamado mundo do trabalho, des-
tinados a ocupar cargos subaltenos e 
pouco remunerados. Ao cercear dis-
ciplinas como Sociologia, Filosofia, 
Artes, entre outras, retira do jovem 

brasileiro o direito e o acesso, por  
meio do Ensino, ao desenvolvimento 
cultural e artístico, à abstração criati-
va e à reflexão crítica e universalista 
que estas áreas do conhecimento pro-
porcionam. Além disso, obstaculiza o 
acesso ao ensino superior, deixando 
os alunos e alunas das escolas públi-
cas em situação ainda mais desigual 
em comparação aos formados e for-
madas nas redes privadas de ensino.

Apoiamos incondicionalmente o 
original, revigorante e aguerrido mo-
vimento de ocupação por parte dos 
secundaristas brasileiros, na cidade 
de Uberlândia e região e onde quer 
que esteja ocorrendo, contra o acele-
rado processo de desmonte da nossa 
Educação pública. Apoiamos igual-
mente todos os setores democráticos 
e progressistas da sociedade brasilei-
ra em luta contra o nefasto Projeto de 
desmonte da constituição cidadã de 
1988, em defesa de conquistas sociais 
e históricas arduamente conquista-
das pelo povo brasileiro.

Assim, entendemos que, neste 
momento, não nos resta outra alter-
nativa senão cerrarmos fileiras com 
todos os segmentos da sociedade 
brasileira que se encontram em luta 
árdua contra o nefasto projeto de Es-
tado que se abate sobre nós; nos co-
locando como protagonistas de pri-
meira hora na mobilização da greve 
nacional dos docentes federais. 

A Greve, sem dúvida, nos ipõe de-
safios, prejuízos cansaço e desgaste, 
mas também nos revigora, nos pro-
porciona o convívio, a troca de ideias, 
a solidariedade, a esperança e nos re-
põe a necessária dignidade e disposi-
ção para a luta.

Diversas atividades estão acon-
tecendo diariamente e estão dispo-
níveis no site da ADUFU. Participe. 
Contribua.

À Greve e à LUTA companheiras e 
companheiros!

Professoras e professores da UFU 
participaram no dia 07/11 da pri-
meira assembleia geral da categoria 
em greve. Um dos encaminhamen-
tos mais importantes foi a criação do 
fundo de greve, proposto aos filiados 
da ADUFU por meio do pagamento 
de uma mensalidade extra, dividida 
em duas vezes (dezembro e janeiro). 
A proposta foi aceita com nenhum 
voto contrário e seis abstenções. Ou-
tro encaminhamento importante foi a 
suspensão do repasse de recursos ao 
ANDES até que o Comando Nacional 
de Greve seja instalado no âmbito da-
quele sindicato.   

Já uma segunda assembleia rea-
lizada no dia 10/11  deliberou pela 
suspensão do Calendário Acadêmico 
da Graduação e da Pós Graduação e a 
transformação da Assembleia de gre-
ve em Assembleia permanente. Sobre 
a suspensão do calendário, o pedido 
segue agora ao CONSUN que deve-
rá apreciar o assunto em sua próxima 
reunião a se realizar em 25/11. Já a 
aprovação da assembleia permanente 
foi importante para facilitar a reali-
zação das assembleias em tempo de 
greve.

Também foram aprovadas ações 

Mobilização: AG e reunião com Reitor
que coíbam e apurem a responsabili-
dade por assédio moral, que desres-
peite o direito constitucionalmente 
assegurado de greve e que não haja 
permissão para que os horários de 
aulas de disciplinas sob responsabi-
lidade de docentes em greve sejam 
utilizados por docentes que não ade-
riram ao movimento.  

Concomitantemente à assembleia 
desta quinta, um grupo de professo-
res representando o CLG se reuniram 
com o Reitor, o professor Elmiro, e 
toda a sua equipe. Estavam presentes 
também membros do CLG dos técni-
cos-administrativos. Sobre a greve, a 
posição da gestão é a que consta no 
documento aprovado pelo CONSUN. 
Qualquer movimentação que cerceie 
o teor daquele documento não conta-
rá com o aval da gestão. Em relação às 
medidas governamentais, Prof. Elmi-
ro informou que os gestores tiraram 
uma posição de atuação conjunta a 
partir da ANDIFES. A gestão tam-
bém se comprometeu a não praticar 
qualquer tipo de retaliação aos gre-
vistas dos três segmentos da UFU e se 
comprometeu a defender esta posição 
nos conselhos superiores da UFU.

Os docentes da UFU, reunidos em assembleia, vem à público externar o 
seu integral apoio à luta dos estudantes secundaristas da cidade de Uber-
lândia que, a exemplo do que está ocorrendo em todo o país, ocuparam vá-
rias escolas no município para protestar contra a PEC 241, contra a propos-
ta de Reforma do Ensino Médio e contra a chamada Escola Sem Partido. 
Esta reforma, além de ferir a autonomia das escolas, interfere no exercí-
cio profissional dos docentes e quebra a garantia constitucional que asse-
gura o direito dos estudantes ao conhecimento. Ela foi implementada de 
forma autoritária por meio de medida provisória, sem qualquer discus-
são com a sociedade e desconsiderando por completo o conhecimento 
dos profissionais da área. Repudiamos a forma como o governo promo-
ve mudanças substanciais nos conteúdos escolares, inclusive retiran-
do disciplinas consideradas fundamentais para a formação dos educan-
dos. Já os defensores da proposta “Escola sem Partido” se escondendo 
por trás de falsos argumentos, buscam implementar a lei da mordaça, tra-
zendo de volta a censura em sala de aula, típica dos regimes ditatoriais. 
Diante dessa grave situação, com sérios riscos de desmonte da educação pública 
no país, os docentes da UFU se colocam ao lado dos estudantes secundaristas 
nessa luta histórica, legítima e necessária, acreditando que a união de todos 
os setores democráticos e progressistas da sociedade brasileira é instrumento 
fundamental para, além de barrar a agenda regressiva do governo Temer, for-
talecer nossa luta em defesa de uma educação pública, gratuita, laica e de qua-
lidade, assegurando a pluralidade de pensamento no ambiente educacional. 
Assembleia dos Docentes da UFU

MOÇÃO DE APOIO À LUTA DOS ESTUDANTES  
SECUNDARISTAS DE UBERLÂNDIA
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Desde a deflagração da greve 
na UFU, os docentes da Eseba têm 
construído uma intensa agenda de 
trabalhos na luta por seus direitos 
constitucionais à greve. Eles enten-
dem que a greve no serviço público 
não é apenas um ato de interesse dos 
educadores como se possa acredi-
tar, mas de todos os trabalhadores. 
O acesso à educação e a garantia de 
que sua qualidade será mantida é, 
indiscutivelmente,interesse de ordem 
coletiva e, portanto, de toda a socie-
dade e devem ser defendidos com to-
dos os seus esforços. Nesse sentido, e 
com o mesmo entendimento sobre a 
conjuntura político-educacional, pais 
de alunos da Eseba manifestam-se em 
grupos de discussão, na internet e em 
debates com seus pares a favor dessa 
luta, uma vez que o que os preocupa, 
e não somente aos docentes, é exata-
mente o futuro de seus filhos, que de-
pende da manutenção da qualidade 
da educação, cuja sobrevivência está 
seriamente ameaçada. 

 Registramos aqui depoimentos des-
ses pais: 

Depoimento 1
Greve É legal! Está prejudicando 

nossos filhos por faltar pouco para ter-
minar o ano? Sim!! Mas, vai prejudicá-
-los???  Não exatamente!!

Não é a primeira greve na ESEBA e 
isso não vai influenciar no potencial de 
qualidade da mesma. Se fosse, aqueles 
que podem se gabar em pagar esco-
la particular já teriam retirado seus 
filhos da escola há mais tempo. Não 
acham?

Minha sobrinha  mesmo estando 
no 6º. ano, passou a primeira fase da 
OBMEP no nível do 7º.  Ano passado 
ela foi uma das primeiras colocadas 
no exame do Gabarito. Ela fez apenas 
para testar o ensino da ESEBA. Ou 
seja, o ensino continua o mesmo.

E não precisou fazer nenhum curso 
extra como entrar no Kumon.

Os professores têm sido ofendidos 
neste grupo ao ponto de mesmo tendo 
(alguns) feito doutorado não poderem 
se autointitular doutores durante a 
reunião,  porque pais não os conside-
ram.

Eles são altamente qualificados para 
estarem ali, pois o método de classifi-
cação para a entrada é bastante com-

Pais e mães de alunos/as da Eseba apoiam 
o movimento de greve dos/as docentes 

plexo. E merecem o salário que rece-
bem sim!

Não creio que algum professor está 
feliz por repor (trabalhar) dias nas fé-
rias, pois não há ser humano que ache 
isso interessante.

Mas estão lutando por eles e por to-
dos os nossos filhos. 

Se não acreditarmos nisso, por que 
estamos deixando nossos filhos serem 
ensinados por eles??

Não deveria então eu retirar meu 
filho (a) desta instituição??

No meu caso não!!
Não sou professora, mas conheço de 

perto a desvalorização que essa classe 
sofre.

Acredito no potencial deles e agra-
deço muito a Deus por ter me conce-
dido uma vaga nesta escola, pois sei 
que sua qualidade vai se manter como 
sempre se manteve.

Infelizmente não ficarei no grupo, 
pois uma panelinha está formada.

Mesmo assim não deixarei de amar 
cada um dos seus filhos que tornam as 
tardes da minha filha mais feliz todos 
os dias, isto é visível nela, pois ora to-
dos os dias pelos seus coleguinhas, sem 
exceção.

Espero que entendam que a mensa-
gem não é direcionada para ninguém 
especificamente.

Depoimento 2 
Vou dar alguns exemplos aqui de 

casa sobre o ensino da ESEBA. Quan-
do minha filha N.....estava no 4° ano, o 
meu filho T.....fazia o 6° no Nacional. 
Ela via a matéria de português que era 
idêntica à que ele aprendia, ou seja, 
uma ótima referência. Meu filho era 
bolsista no Nacional e depois no Mais 
Positivo que é propriedade de um de-
putado com participação de um vere-
ador. No ano passado, a N... fez o exa-
me de bolsas no Gabarito e teve nota 
melhor do que o T.... que sempre se 
sai muito bem nesses exames de bolsa. 
Enquanto nossos filhos sempre tiveram 
aula de filosofia na ESEBA, nas escolas 
particulares eles têm apenas nos anos 
finais do Fundamental. A ESEBA além 
do ensino de qualidade nas chamadas 
disciplinas “nobres” possui aula de 
francês, espanhol, música, artes e tea-
tro, o que não dever ser negligenciado. 
Que a ESEBA continue sendo essa re-
ferência independente de greve ou não.

O Conselho Universitário da Universidade Federal de Uberlândia (Consun/
UFU), em reunião realizada no dia 21/10, aprovou a moção de apoio à greve 
dos docentes, técnicos administrativos e estudantes.
No texto, o conselho afirma que reconhece como legítimos os motivos que 
levaram a Associação dos Docentes da UFU (Adufu), o Sindicato dos Tra-
balhadores Técnico-Administrativos em Instituições Federais de Ensino Su-
perior de Uberlândia (Sintet) e o Diretório Central dos Estudantes (DCE) 
a iniciar a greve. O Consun declara ainda que rejeita qualquer tipo de cer-
ceamento à livre expressão de servidores e alunos, individualmente ou em 
grupos.
Os conselheiros também aprovaram uma moção contra a Proposta de 
Emenda à Constituição (PEC) 241 - que cria um teto para as despesas do 
governo federal, com cifras corrigidas pela inflação, por até 20 anos - e um 
manifesto da UFU sobre a Medida Provisória (MP) 746 - que institui uma 
reforma no ensino médio.A manifestação contrária à PEC 241 e à MP 746 
também compõe a pauta de greve dos três segmentos da UFU. Veja abaixo 
a nota na íntegra

Conselho Universitário da UFU aprova moção 
de apoio à greve de servidores e estudantes

MOÇÃO DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO DA UFU DE 
APOIO À GREVE DE DOCENTES, TÉCNICOS ADMINIS-

TRATIVOS E ESTUDANTES 
O Conselho Universitário da Universidade Federal de Uberlândia, em sua 
10ª reunião ordinária de 2016, reconhece o estado de greve dos docentes, 
técnicos administrativos e estudantes. Compreende como legítimos os mo-
tivos que justificam as mobilizações no interior dos respectivos órgãos de 
representação (ADUFU-SS, SINTET e DCE) e rejeita qualquer tipo de cer-
ceamento à livre expressão de docentes, técnicos administrativos e estudan-
tes, individualmente ou em grupos. 
Uberlândia, 21 de outubro de 2016.
Universidade Federal de Uberlândia
Sala de Reuniões do Conselho Universitário

Comunicado sobre o retorno às aulas 
dos alunos do 9º. Ano da Eseba  

Os docentes da Escola de Educação Básica ESEBA, após reunião, no dia 31.10.2016 
formalizaram consulta à Comissão de Ética do Comando Local de Greve, sobre 
a possibilidade de manutenção das aulas para o 9º ano do ensino fundamental. 
Em relação à recomendação do Ministério Público Federal à Seção Sindi-
cal dos Docentes da Universidade Federal de Uberlândia – ADUFU-SS, so-
bre a manutenção das aulas do 9º.ano, esclarecemos que o Comando Local 
de Greve (CLG) e a Comissão de Ética se manifestaram favoráveis à consul-
ta formalizada pela Escola de Educação Básica ESEBA para o retorno dessas 
aulas.  Após a manifestação do CLG, os docentes decidiram pelo retorno. As-
sim sendo, no dia 11 de novembro de 2016, o Comando Local de Greve do-
cente comunicou ao diretor da ESEBA, que as aulas do 9º ano serão retoma-
das no dia 17 de novembro, conforme decisão do Coletivo CAp ESEBA UFU.

Diante do exposto, informamos serem estes os devidos esclarecimentos sobre 
a decisão dos docentes em relação ao retorno às aulas dos alunos dos 9º. anos.

11/11/2016

Docentes CAp ESEBA/UFU
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Greve, um Direito Constitucional: isso o STF não pode mudar

Com o plenário bastante di-
vidido, no último dia 27 de 
outubro, o Supremo Tri-

bunal Federal – STF, com seis votos 
favoráveis e quatro contrários, tomou 
uma decisão inédita que aponta para 
a possibilidade de corte de ponto de 
servidores e servidoras públicos, no 
livre exercício de seu direito constitu-
cional à greve.

A reação de indignação dos servi-
dores/as veio acompanhada de inú-
meras análises e pareceres, realizados 
por coletivos, assessorias jurídicas e 
entidades, no sentido de esclarecer e 
dar a devida orientação aos diferentes 
setores, sobretudo, para evitar que tal 
decisão interfira no crescente movi-
mento de resistência contra as medi-
das regressivas do ilegítimo governo 
Temer.

COMANDOS DE GREVE DA UFU DI-
VULGAM NOTA CONJUNTA

Os Comandos dos três segmentos 
em Greve na UFU, divulgaram uma 
nota conjunta assinada pelos/as do-
centes, técnicos/as administrativos/
as em educação e discentes, esclare-
cendo que, apesar da manifestação do 
STF, o exercício da greve é um direito 
inalienável dos/as trabalhadores/as e 
está assegurado na Constituição Fe-
deral de 1988. Mesmo com esse en-
tendimento, a decisão do Supremo só 
terá aplicabilidade após a publicação 
do acórdão, o que ainda não foi feito 
até o momento. Além disso, essa de-
cisão não surpreende, considerando 
que vem após o anúncio de apoio à 
PEC 55 (antiga PEC 241) da Presi-
denta da Corte, a Ministra Carmen 
Lúcia, e da sessão que relativizou a 
presunção de inocência, outro ataque 
irreparável à Constituição Federal.

No caso da greve da UFU, para que 
se realize o corte de ponto seria neces-
sária a colaboração da Administração 
Superior da Universidade que teria 
que elaborar uma lista dos servido-
res e servidoras em greve. Na história 
da UFU, em todas as greves, nenhum 
Reitor entregou tal lista, mesmo quan-
do solicitada, resguardando os traba-
lhadores e trabalhadoras no exercício 
de seu direito constitucional à greve. 
A atual Administração Superior da 
UFU, em reunião realizada com os 

Comandos, afirmou que não entrega-
rá lista alguma, mantendo a tradição 
da instituição. O reitor eleito também 
assumiu esse mesmo compromisso 
com a ADUFU-SS e com o SINTET-
-UFU em setembro deste ano.

Portanto, cabe ao movimento res-
ponder à essa decisão com uma cres-
cente mobilização, apostando que 
somente a luta coletiva será capaz de 
barrar esse processo de retirada de di-
reitos.

NOTA TÉCNICA DOS ASSESSORES 
JURÍDICOS DAS ENTIDADES 

Em nota técnica, o Coletivo Na-
cional de Advogados de Servidores 
Públicos fez uma minuciosa análise 
da decisão do STF. Em um dos tre-
chos do documento, os advogados 
afirmam que “em nosso sentir, a greve 
no serviço público sempre teve obs-
táculos para o seu pleno exercício. 
O Poder Público sempre se valeu da 
inexistência de regulamentação do 
direito para poder convenientemente 
punir os servidores e para impedir a 
concretização de um direito coletivo 
que precede a todos os outros, a ne-
gociação coletiva. Mesmo quando 
esse mesmo Supremo Tribunal Fede-
ral disse, em 1994, que os servidores 
não poderiam fazer greve enquanto 
não houvesse lei regulamentando o 
direito (Mandado de Injunção n. 20), 
a categoria sempre se valeu desse di-
reito fundamental para tentar obter 
do seu patrão, o Estado, as suas rei-
vindicações. A decisão de determinar 
o corte no início da greve é mais uma 
que tem como objetivo inibir o exer-
cício do direito (dito textualmente 
pelo Min. Barroso). A possibilidade 
de haver negociação com o Poder Pú-
blico para compensar os dias parados, 
mediante a celebração de acordo, re-
presenta uma oportunidade para que 
o movimento sindical de servidores 
públicos possa discutir o pagamento 
dos dias parados, em conjunto com as 
demais reivindicações”.

DIRETORIA DO ANDES-SN SE MA-
NIFESTA

Também a diretoria do ANDES-
-SN, não poupou críticas à decisão 
do Supremo, qualificando-a como 
ideológica e como “um feroz ataque 

ao direito de greve dos servidores pú-
blicos conquistados na Constituição 
de 1988”. Em sua nota, afirma, entre 
outras coisas, que “em uma conjun-
tura de intensos ataques aos direitos 
sociais, o Supremo Tribunal Federal 
se alia ao ilegítimo governo Temer e 
à maioria reacionária do Congresso 
Nacional na criminalização dos mo-
vimentos sociais, por meio de uma 
ofensiva, agora de caráter judiciário, 
à resistência em curso da classe traba-
lhadora e da juventude, em processo 
de intensa mobilização com greves, 
paralisações e ocupações”. No que 
diz respeito aos seus efeitos práticos, 
a diretoria entende que “a decisão do 
plenário do STF ainda não foi publi-
cada, portanto, os fundamentos ju-
rídicos que a embasaram ainda não 
são conhecidos na íntegra. Nesse 
sentido, o ANDES-SN entende que 
o Administrador Público não está 
autorizado a cortar o ponto de servi-
dores públicos em greve, enquanto o 
acórdão reafirmando tal decisão não 
for publicado”.  Além disso, a direto-
ria afirmou, ainda, que “o ANDES-SN 
nunca se intimidou ante as decisões 
judiciais que objetivam criminalizar 
as lutas do Movimento Docente. Gre-
ves em defesa dos direitos trabalhis-
tas, de melhores condições de traba-
lho, financiamento das IES, defesa da 
carreira, ataques aos direitos sociais 
e trabalhistas, enfim, pautas relacio-
nadas com o projeto de Universidade 
defendido pelo Sindicato continuam 
e continuarão na ordem do dia das 
lutas do ANDES-SN”.

PROFESSORES/AS EM ESTÁGIO 
PROBATÓRIO E SUBSTITUTOS PO-
DEM FAZER GREVE?

Em todas as greves das IFES essa 
pergunta é reiteradamente apresenta-
da, pois, afinal, o temor de possíveis 
retaliações está sempre presente. Os 
professores em estágio probatório 
temem aderir às greves da categoria, 
acreditando que isto poderá afetar a 
sua avaliação e os substitutos temem 
ser demitidos.   

Evidente que o sindicato e o Co-
mando de Greve não podem oferecer 
respostas objetivas para essas inda-
gações e nem garantias absolutas, o 
que de resto é válido para todo/as os/

as demais professores/as em greve. 
Por outro lado, cabe informar que, 
tanto a legislação vigente, quanto as 
providências que são tomadas quan-
do se entra em uma greve, permitem 
concluir que dificilmente esse tipo de 
retaliação possa acontecer. 

No que diz respeito aos aspectos 
legais, além do direito de greve estar 
assegurado na Constituição Federal 
e nas leis que tratam especificamente 
desse tema, há jurisprudência conso-
lidada em caso onde a retaliação foi 
praticada. Trata-se de “acórdão pro-
ferido pelo Tribunal de Justiça do Es-
tado do Rio Grande do Sul que con-
cedeu mandado de segurança para 
tornar sem efeito exoneração e rein-
tegrar a impetrante no cargo, assen-
tando que a simples adesão à greve 
não constitui falta grave que autorize 
a demissão da servidora, ainda que, 
na fluência de seu estágio probatório. 
(...) O aresto recorrido afirma que as 
faltas da servidora, decorrentes de 
adesão ao movimento grevista, não 
caracterizam elemento hábil a ensejar 
a sua exoneração, mesmo estando em 
estágio probatório, regulado pelo Es-
tatuto dos Servidores do Estado”. 

Na atual greve da UFU, agindo 
preventivamente, os Comandos de 
Greve da ADUFU-SS e do SINTET 
se reuniram com a reitoria exata-
mente para tratar sobre possíveis 
perseguições, não somente contra 
professores/as, mas também, contra 
estudantes e técnicos/as administrati-
vos/as em educação. Como resposta, 
obteve-se a garantia de que da parte 
da reitoria nenhum tipo de retaliação 
será praticado contra qualquer gre-
vista e que essa é, também, a posição 
que será defendida nos conselhos da 
UFU, pelos integrantes da adminis-
tração superior.

Por último, solicitamos à comuni-
dade universitária da UFU que, caso 
tenha conhecimento de alguma ame-
aça de perseguição contra qualquer 
professor/a grevista, comunique ime-
diatamente ao Comando de Greve, 
pois o sindicato e todos nós que com-
pomos a categoria, não mediremos 
esforços, sejam políticos ou jurídicos, 
para que tal injustiça seja imediata-
mente reparada.
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Sim, a PEC 55 (antiga 241) 
acabará com a UFU da 
forma como conhecemos. 

Isso porque o projeto estrangulará 
a educação e a saúde pública, com 
impacto direto na execução orça-
mentária da universidade e de seu 
Hospital de Clínicas. 

No mês passado os deputados fe-
derais aprovaram o projeto, por 366 
votos a 111, que limita, por 20 anos, 
as despesas primárias da União aos 
recursos do ano anterior corrigidos 
apenas pela inflação do período, 
para aumentar o superávit primário 
e destinar recursos ao pagamento 
de juros e amortização da dívida 
pública. Agora no Senado, a PEC 55 
pretende alterar o regime fiscal, pro-
pondo o congelamento dos recursos 
destinados às áreas sociais, infraes-
trutura e despesa com pessoal por 
duas décadas.

Desde que a proposta foi apre-
sentada, diversos estudos foram 
divulgados denunciando os riscos 
contidos no projeto, com impactos 
negativos para as políticas e direitos 
sociais e, consequentemente, para a 
população brasileira. A simulação 
feita pelo Departamento Intersin-
dical de Estatística e Estudos So-
cioeconômicos (Dieese) mostra que 
os investimentos com educação e 
saúde teriam sido significativamen-

O fim da UFU como conhecemos?
te menores se as regras propostas 
pelo governo tivessem sido imple-
mentadas desde 2003. No caso da 
educação, com a nova regra, a re-
dução seria de 47%, no período. Já 
em relação às despesas com saúde, 
a redução seria de 27%. Em relação 
ao montante de recursos, a perda na 
saúde, entre 2002 e 2015, teria sido 
de R$ 295,9 bilhões e, na educação, 
de R$ 377,7 bilhões”, aponta o estu-
do. 

A Auditoria Cidadã da Dívida 
também divulgou artigos apontan-
do os ataques contidos na PEC 55 
e a sua relação com outros projetos 
em tramitação no Congresso Na-
cional, como o PLS 204/2016, o PLP 
181/2015 e o PL 3337/2015. De-
nuncia, por exemplo, que o proje-
to garante recursos para “empresas 
estatais não dependentes”, enquan-
to ficarão congelados por até vinte 
anos o conjunto de gastos e investi-
mentos primários em saúde, educa-
ção, segurança, assistência. 

O Conselho deliberativo da 
Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) 
também se manifestou em nota, 
apontando que “hoje a literatu-
ra e as experiências internacionais 
apresentam evidências do fracasso 
das medidas de restrição de gasto 
público ou austeridade fiscal como 
estratégia de enfrentamento da cri-

se e retomada do crescimento. Pelo 
contrário, cada vez mais são conhe-
cidas experiências em que o reforço 
dos sistemas de proteção social gera 
maior rapidez na superação da cri-
se, na retomada do crescimento e no 
combate ao desemprego”.

A nota técnica do Instituto 
de Pesquisa Econômica Aplica-
da (Ipea), divulgada em setembro, 
aponta os impactos do novo regime 
fiscal para o financiamento do Siste-
ma Único de Saúde (SUS) e para a 
efetivação do direito à saúde no Bra-
sil. Segundo o estudo, a PEC retirará 
743 bilhões de reais do SUS. Após a 
divulgação desta nota técnica, uma 
das autoras do estudo, a pesquisa-
dora Fabiola Sulpino Vieira, pediu 
exoneração do cargo no dia, 13 de 
outubro, após Ernesto Lozardo, pre-
sidente do Instituto, publicar no site 
do Ipea nota pública contestando os 
dados da Nota Técnica.

Um levantamento preliminar 
feito pelo professor da UFU, Jader 
Cabral, mostra que a aprovação da 
PEC 55 agudizará uma tendência 
de estrangulamento do salário mí-
nimo. A simulação demonstra que, 
caso a PEC tivesse sido aprovada no 
ano de 1997, hoje o salário míni-
mo seria R$ 412,49 e não os atuais 
R$880,00. Atualmente o trabalha-
dor e trabalhadora que ganham um 

salário mínimo consegue comprar 
2 cestas básicas; esse índice seria 
bem mais precário caso a PEC ti-
vesse sido aprovada em 1997. Neste 
caso, um salário mínimo compraria 
apenas uma única cesta básica.  Um 
outro estudo feito pelo pesquisador 
Bráulio Borges da FGV aponta na 
mesma direção. Segundo ele, se as 
novas regras da PEC do Teto dos 
Gastos tivessem entrado em vigor 
há 20 anos, o salário mínimo em vi-
gor no País não chegaria à metade 
do valor de hoje: estaria em apenas 
R$ 400,00, em vez dos R$ 880,00 es-
tipulados atualmente. 

Além desses, diversos outros 
documentos, estudos e moções de 
repúdio foram publicadas em todo 
o Brasil: ABRASCO, CREMERJ, 
CNBB, SEP, AJUFE, Sociedade Bra-
sileira de Pediatria, entre outros. 
Você encontra estes documentos 
no site da ADUFU. Destacamos o 
parecer da Procuradoria-Geral da 
República (PGR) que considerou a 
PEC 55 inconstitucional e sugere o 
seu arquivamento por entender que 
a proposta transforma o Executivo 
em um “super órgão” e “ofende” a 
independência e autonomia dos 
poderes Legislativo, Judiciário, do 
Ministério Público e demais insti-
tuições do Sistema de Justiça.
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OS IMPACTOS DA PEC 55 NA UFU

Caso aprovada, a PEC 55 invia-
bilizará o funcionamento da UFU 
da maneira como conhecemos. Um 
estudo preliminar feito por profes-
sores da área que compõem o Co-
mando Local de Greve dos docentes 
da UFU sugere que, nos termos do 
projeto, ocorreria PERDA REAL no 
valor total empenhado pela UFU 
com forte redução dos investimen-
tos per capita. Isso deve-se ao fato 
de que o reajuste no orçamento seria 
orientado pelo IPCA, um índice de 
preços inadequado para as despesas 
de serviços públicos como o nos-
so. Se considerada a população de 
Uberlândia, o investimento da UFU 

per capita foi de R$ 639,85 em 2014; 
caso a PEC tivesse sido aprovada 
em 2002, esse valor seria apenas R$ 
267,01. Isso representará um volu-
me menor de dinheiro sendo inje-
tado pela UFU na cidade de Uber-
lândia, impactando negativamente 
os/as comerciantes que dependem 
do orçamento da universidade para 
viabilizar seus negócios.

Outro estudo feito pelo pro-
fessor Nilton Pereira Jr. (FAMED/
UFU) mostra que a PEC 55 repre-
senta sérias ameaças ao SUS e, con-
sequentemente, para o município 
de Uberlândia e para o HC-UFU. 
Caso a PEC tivesse sido aprovada 
em 2002, o orçamento da saúde pú-
blica de Uberlândia teria uma re-

O ataque à educação superior gratuita nas universidades públicas bra-
sileiras voltou à carga. Em artigos acadêmicos, na grande mídia ou no 
Congresso, os defensores do pagamento de mensalidade nas universidades 
públicas pressupõem que os estudantes são todos de perfil socioeconômi-
co privilegiado. Para eles, com a cobrança de mensalidades dos mais ricos, 
parte destes optarão pelas universidades privadas, liberando vagas para 
mais pobres, enquanto os demais contribuirão para o orçamento da uni-
versidade, podendo este ser redirecionado para bolsas aos estudantes mais 
pobres ou o bem-estar social em outras instâncias. 

Fora desse discurso, no entanto, a realidade mostra-se bem diferente.
Primeiro, porque é inegável que está em andamento um processo de 

democratização do ensino superior brasileiro, sobretudo nas universida-
des federais. A IV Pesquisa Andifes, realizada pelo CEPES-UFU, apontou 
que o perfil atual dos alunos é similar ao da população brasileira em geral 
(segundo a PNAD/IBGE). Isso não se restringe à renda familiar (com in-
corporação de famílias mais pobres), mas também a outras características 
qualitativas, como a cor da pele, categoria domiciliar, modo de transporte, 
a participação prévia nas escolas públicas, assim como uma maior depen-
dência de políticas de assistência diversas. O IBGE já havia mostrado, aliás, 
que os alunos das universidades privadas são relativamente mais ricos, pelo 
menos desde 2004. O resultado é a clara desconstrução do mito das “uni-
versidades públicas voltadas para as elites”. 

Considerando-se esse perfil de renda, todas as estimativas de arrecada-
ção de mensalidades nas federais sugerem que ela resultaria em uma dife-
rença muito pequena. O estudante simplesmente não tem como pagar o 
orçamento das IFES. Nos termos do projeto de lei 782/2015 (de autoria do 
Senador Marcelo Crivella – PRB-RJ), por exemplo, a cobrança resultaria em 
acréscimo de, no máximo, 3,5% nos recursos.

Mesmo se a cobrança fosse instituída em massa, dificilmente essa contri-
buição chegaria a 10%. Por outro lado, o ônus financeiro sobre a população 
seria enorme. Nos EUA, o aumento nas anuidades gerou péssimos resulta-
dos, dentre os quais: elitização das universidades públicas; a expansão de 
cursos de baixa qualidade, oferecidos por instituições privadas com fins 
lucrativos; e o brutal endividamento dos alunos. Hoje, a dívida estudantil 
lá soma US$ 1,3 trilhão, e aflige mais de 70% dos formandos. No Chile, a 
privatização do ensino e a cobrança das mensalidades mais caras do mundo 
resultaram no maior movimento de massa desde o fim da era Pinochet.

Em ambos os países, a luta pela gratuidade do ensino público ocupou 
o centro da disputa política. Na Alemanha, a pressão social conseguiu 
restituir o ensino superior gratuito em todas as modalidades. No Brasil, a 
cobrança estaria na contramão da tendência geral de democratização da 
universidade. Não podemos admitir nem um passo atrás nessa conquista 
fundamental da população brasileira.

“Diga não à proposta de  cobrança  
de mensalidades nas universidades  

públicas brasileiras”
(por Wolfgang Lenk e Fernando Pereira)

dução de R$ 115 milhões em 2015, 
incluindo os repasses ao HC-UFU. 
Isso prejudicaria uma série de ações 
e serviços públicos de saúde em 
Uberlândia, como por exemplo, a 
precarização da assistência hospita-
lar e especializada (Hospital de Clí-
nicas da UFU, Hospital Municipal e 
UAIs), redução das equipes de Saú-
de da Família e Unidades Básicas de 
Saúde e ações de Vigilância Sanitá-
ria e Epidemiológica (controle de 
Dengue, Zika, Tuberculose e HIV/

AIDS, por exemplo) com impactos 
negativos para toda a população da 
região do triângulo mineiro. Além 
disso, a PEC 55 congelará o orça-
mento nos próximos 20 anos tendo 
como referência o ano de 2016, um 
dos piores anos do ponto de vista 
orçamentário nesta década, além de 
desconsiderar o provável aumento 
da população na região do triângu-
lo mineiro, o que levará necessaria-
mente ao aumento da demanda no 
Sistema de Saúde e no HC-UFU.
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Greve Docente já atinge 25 universidades federais

A greve na UFU, deflagrada desde 
o dia 24/10 pelos docentes, técnicos 
e estudantes tem apresentado dia-
riamente uma agenda intensa com 
várias atividades dentro e fora dos 
campi. No caso da ADUFU-SS, a de-
flagração foi decidida em assembleia 
ocorrida em 18/10. Foram 240 votos 
favoráveis ao movimento, 57 con-
trários e 6 abstenções.  Considerada 
uma das maiores assembleias de pro-
fessores/as da UFU, o encontro regis-
trou na lista de presença a assinatura 
de 376 docentes.  A greve tem como 
bandeira de luta a retirada de direitos 
e enfatiza seu posicionamento contra 
a PEC 55 (antiga 241), contra o PLC 
54, contra a MP 746, contra o projeto 
escola sem partido e contra as refor-

AG da ADUFU-SS com a presença de 376 docentes, onde 240 foram favoráveis à deflagração da greve
mas trabalhista e previdenciária. Até 
o fechamento desta matéria, uma ava-
liação feita pelo movimento mostrava 
que a adesão à paralisação ultrapassa-
va a marca de 70%.

Os docentes de vinte e cinco Ins-
tituições de Ensino Superior (IES) 
já aprovaram deflagração de greve. 
Até o fechamento desta matéria, são 
dezoito universidades que já têm 
suas atividades paralisadas contra 
a retirada de direitos. São elas: Uni-
versidades Federais de Uberlândia 
(UFU);Universidade Federal de Al-
fenas (Unifal); Universidade Federal 
do Vale do Jequitinhonha e Mucuri 
(UFVJM); Universidade Federal do 
Triângulo Mineiro (UFTM); Uni-
versidade Federal de Pelotas (Ufpel); 

Universidade Federal Sul da Bahia 
(UFSB); Universidade Federal do 
Vale do São Francisco (Univasf); 
Universidade Federal de Goiás / Jataí 
(UFG/Jataí); Universidade Federal de 
Pernambuco (UFPE); Universidade 
Federal de Lavras (UFLA); Univer-
sidade Federal de Santa Maria do 
(UFSM); Universidade Federal de São 
João del-Rei (UFSJ); Universidade Fe-
deral do Pará (UFPA); Universidade 
Federal do Rio Grande (FURG); Uni-
versidade Federal da Bahia /Vitória 
da Conquista (UFBA); Universidade 
Federal de Ouro Preto (UFOP); Uni-
versidade Federal de Minas Gerais 
(UFMG) e Universidade Federal do 
Espírito Santo (UFES). Além dessas, 
outras sete decidiram iniciar a greve 
nos próximos dias.

As vinte e cinco IES estão espa-
lhadas por todas as regiões do país. 
A discussão da greve foi indicada por 
duas reuniões conjuntas entre o Setor 
das Instituições Federais de Ensino 
(Ifes) e o Setor das Instituições Esta-
duais e Municipais de Ensino (Iees/
Imes) do ANDES-SN, realizadas em 
Brasília (DF), nas últimas semanas. 

A última reunião dos setores, rea-
lizada em 5 e 6 de novembro, indicou 

às seções sindicais que iniciassem 
rodadas de assembleia em todo o 
país para discutir e deliberar sobre 
o indicativo de greve da categoria 
docente, em articulação com os se-
tores da Educação, contra a PEC 55 
(PEC 241 na Câmara) e contra a MP 
746/2016, bem como definir a tem-
poralidade da greve. Nos dias 19 e 
20 de novembro ocorrerá nova reu-
nião conjunta dos Setores das Ifes e 
das Iees/Imes do Sindicato Nacional 
para avaliar os resultados da rodada 
de assembleias e apontar os encami-
nhamentos tendo como referência as 
deliberações da base. A ADUFU de-
fenderá nesta reunião, entre outras 
coisas, a necessidade da instalação 
imediata de um Comando Nacional 
de Greve.

Em meio ao debate na categoria 
docente sobre a deflagração da greve, 
Fasubra e Sinasefe já estão em greve, 
e milhares de estudantes em todo o 
país ocupam suas escolas, univer-
sidades e institutos. Os estudantes 
lutam contra a PEC, mas também 
contra a Reforma do Ensino Médio. 
São mais de mil escolas e institutos 
ocupados, além de 71 universidades.

Cerca de 1 mil pessoas participam do “Abraço à UFU” envento realizado no dia 
24/10, início da greve na UFU.
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PERFORMANCE CEGOS

Um mês de Luta: Atos movimentam a UFU 

Os Comandos de Greve dos Docentes, dos Técnico-administrativos e dis-
centes da UFU, juntamente com o Desvio Coletivo, realizaram no domingo 
(13/11) a atividade artístico cultural CEGOS. A performance deixou marcas 
na cidade de Uberlândia com atividade pelas ruas, praças e na feira livre da 
Monsenhor Eduardo. Foi um momento ímpar de interação com a população. 
A intervenção foi objeto de uma reportagem de destaque no site Jornalistas 
Livres e no Mídia Ninja.

UFU fechada por um dia para não fechar por 20 anos

Na sexta, dia 11/11, os comandos de greve da UFU, a Frente Povo Sem Medo e a Frente Brasil Popular, junto com estudantes de ocupações das escolas e 
todos os setores que se opõem às medidas antipopulares, participaram do Ato: Greve Geral - Nenhum Direito a Menos - em sintonia com a agenda Na-

cional de Luta, contra a Pec 55 (241), a MP 247, a Lei da Mordaça/ PLS 193, contra as reformas trabalhistas e previdenciárias, contra a lei das terceirizações, a 
criminalização das greves, a criminalização dos movimentos sociais e em apoio as pautas e ocupações secundaristas e universitárias.

Dia Nacional de Lutas - 

Os comandos locais de greve da UFU (discentes, docentes e técnico-admi-
nistrativos em educação) realizaram, dia 08/11, um ato unificado no Campus 
Santa Mônica. A atividade fechou o acesso de carros, propondo a reflexão de 
que, com a aprovação da PEC 55/2016 no Senado Federal, a Universidade 
inviabilizará suas atividades de ensino, pesquisa e extensão no decorrer dos 
próximos 20 anos, em virtude da intensa falta de recursos financeiros que será 
provocada pelos efeitos dessa perversa PEC.

Abraço à UFU
A movimentação  realizada no primeiro dia de greve reuniu cerca de 1000 

pessoas e envolveu a comunidade universitária e também a comunidade ex-
terna da UFU com o objetivo de defender não só a Universidade Pública Gra-
tuita, mas também todo o sistema educacional público do País. Com faixas, 
cartazes, músicas e palavras de ordem, um grande abraço, partindo do portão 
de entrada do Campus Santa Mônica envolveu a instituição. Foi um momento 
simbólico e que demonstrou a força da mobilização unificada e da juventude 
na defesa de diretos garantidos pela Constituição e que se encontram amea-
çados pela PEC 241. “Momento muito bonito, muito significativo sobretudo 
pelo simbolismo muito forte.  É o abraço à educação. Nós estamos sinali-
zando para a sociedade brasileira e para o governo de que nós não abrimos 
mão da educação, não abrimos mão da saúde e não abrimos mão de nenhum 
direito, inclusive constitucional”, disse um dos representantes do Comando 
Local de Greve da ADUFU-SS, Aurelino José Ferreira Filho.

Abraço ao HC-UFU
Aconteceu também no dia 1º de novembro um ato unificado em defesa do 

Hospital das Clínicas da UFU e do SUS. Com a presença de mais de 300 pes-
soas, entre técnicos do Sindicato de Técnicos Administrativos, professores da 
Universidade Federal de Uberlândia, Funcionários do HC e estudantes de di-
versos cursos. O ato foi divido em três partes: uma assembleia para analisar 
os efeitos da PEC 241 (hoje PEC 55) na saúde, uma mesa de debates com 
representantes dos três segmentos da UFU e um abraço simbólico no HC. O 
ato terminou com um abraço simbólico ao prédio do HC, com o propósito de 
chamar atenção dos pacientes e demais pessoas que se encontravam nas ruas 
para a atual situação do hospital e os possíveis problemas futuros.

As Atividades diárias da greve podem ser acompanhadas no site da                  
ADUFU.
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A ADUFU-SS inaugurou no 
dia 18 de agosto de 2016, 
quando completou 37 anos 

de fundação, sua nova sede.  Passados 
cerca de 20 meses entre a demolição 
da sede antiga, até a construção da 
nova edificação, o resultado pode ser 
definido como um sucesso. O espaço 
planejado e erguido graças ao traba-
lho coletivo busca melhor atender à 
categoria docente e aos movimentos 
sociais.  “Neste contexto de retroces-
sos e golpes é preciso reforçar a resis-
tência popular”, lembrou a presidenta 
da ADUFU-SS, Jorgetânia da Silva 
Ferreira. 

Mais do que um prédio, é uma 

prova de que quando se trabalha jun-
to, contando com a colaboração de 
todos os envolvidos em prol do bem 
comum, todos ganham.  A Secretária 
Cultural da ADUFU-SS, Olenir Ma-
ria Mendes, explica que a construção 
da nova sede é o resultado de uma 
coletividade que envolveu outras ges-
tões. Várias professoras e professores, 
durante muitas reuniões, pensaram e 
decidiram juntos sobre cada fase do 
projeto, desde o planejamento até a 
efetivação. “É muito gratificante ver 
esse projeto acontecendo de fato. É 
uma construção muito bonita que foi 
projetada com muito carinho, com 
muitas ideias interessantes”, comple-

tou.
As comemorações pela conquista 

coletiva da nova sede da ADUFU-
-SS foram divididas e realizadas em 
agosto e setembro. No dia 18 de agos-
to aconteceu o coquetel de inaugura-
ção do prédio com a apresentação da 
orquestra de violoncelos do triângu-
lo mineiro, UdiCello Ensemble. Na 
sexta (19), às 15h, foi a vez de uma 
“Roda de Conversa” sobre o papel da 
ADUFU-SS nas lutas do movimen-
to docente. No mesmo dia, por vol-
ta das 19h, no pátio da Reitoria da 
UFU, aconteceu uma mostra cultural 
da ADUFU com exposição de fotos e 
lançamento de livros. Em seguida foi 

Fachada da nova sede da ADUFU-SS inaugurada em 18/08/16, nas comemorações de 37 anos da entidade.

ADUFU-SS ESTÁ DE 
CASA NOVA
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Sonho se torna realidade e Seção Sindical inaugura nova sede com es-
paço administrativo, para reuniões e  lazer

a vez de uma multidão de estudantes 
e comunidade ocupar o pátio da Rei-
toria e acompanhar o show “Estado 
e Poesia” com o cantor e compositor 
Chico César. No dia (20) foi a vez 
de inaugurar o espaço multiuso, das 
crianças, adolescentes e jovens

Resgate histórico
Durante o planejamento da inau-

guração foi discutida, pela comissão 
responsável pelo evento, a neces-
sidade da realização de um resgate 
histórico sobre a ADUFU. A ideia 
foi bem recebida pela diretoria que 
aprovou a elaboração de um projeto 
voltado para esse fim. O Projeto Me-
mórias está sendo construído por um 
grupo de trabalho coordenado pelo 

professor Antônio Almeida. O gru-
po é constituído por nove professores 
vinculados à ADUFU e também por 
uma estagiária e uma voluntária, am-
bas estudantes do curso de História 
da UFU. Com previsão para ser con-
cluído em um ano, o Projeto Memó-
rias visa resgatar, por meio de docu-
mentos, fotografias e registros orais, 
as histórias de lutas, de resistência e 
de participação das várias gestões da 
ADUFU nesses 37 anos de trajetória. 
Um pouco do trabalho da comissão 
pode ser conferido nas paredes da 
nova sede onde parte da história da 
Seção Sindical está exposta em pai-
néis fotográficos.

 37 anos
Entre os momentos mais marcan-

tes da história da ADUFU-SS se des-
tacam a fundação da associação no 
dia 18 de agosto de 1979; a transfor-
mação em Seção Sindical, em 1991; a 

Marcha Popular pelo Brasil em 1999; 
o 42º CONAD em 2001; o 30º Con-
gresso Nacional do ANDES, sediado 
em Uberlândia em 2011, as greves de 
1998, 2005 e 2012. Além de diversas 
atividades culturais como bailes e 
confraternizações e muitas outras lu-
tas. 

Nova página na internet
Além de inaugurar sua sede físi-

ca, a ADUFU-SS também apresen-
tou um novo espaço virtual. O novo 
layout pode ser conferido em www.
adufu.org.br. 

Logo da ADUFU também evoluiu! 
Para acompanhar a modernização 

apresentada pela nova sede e o novo 
site, a identidade visual da instituição 
passou por alterações. A nova logo da 
ADUFU foi modernizada ganhando 
mais leveza.

ADUFU-SS 37 anos - coquetel de inauguração da nova sede da entidade.

Roda de conversa relembra um pouco da história da ADUFU-SS nos 37 anos. Crianças inauguram Espaço Multimaginação no dia 20/08

Agosto e setembro registraram momentos que marcaram as comemorações dos 37 anos da ADUFU-SS e a inauguração da nova sede: Show com Chico César, Mostra Cultural e Leonardo Boff.
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Defesa da educação na 
Câmara Municipal de Uberlândia

Estudantes secundaristas realizaram no dia 05/10, no período da manhã, 
uma aula pública na praça cívica da Prefeitura Municipal de Uberlândia. 
Após a atividade na praça, os manifestantes ocuparam a Câmara Municipal 
de Uberlândia em ato contra as medidas do governo golpista de Michel 
Temer na educação.

O teólogo, escritor e professor uni-
versitário, Leonardo Boff, também 
esteve na nova sede da ADUFU-
-SS. Ele participou na manhã do dia 
20/09 de um bate papo bem bacana 
com profissionais da mídia alterna-
tiva e representantes de movimen-
tos diversos que tiveram uma prévia 
do que seria a palestra “Utopias Li-
bertárias: Ainda há espaço para po-
lítica?”, realizada na noite do mesmo 
dia. 

Leonardo Boff na ADUFU-SS

Os movimentos sociais realizaram na tarde do dia 04/10, um protesto na 
porta da Associação Comercial e Industrial de Uberlândia. Na ocasião, uma 
reunião às portas fechadas acontecia entre o Ministro golpista da Educação, 
Mendonça Filho, com representantes da elite da cidade, mais o reitor da UFU, 
Elmiro Santos Resende. Com gritos de golpista, Mendonça foi escrachado pe-
las pessoas presentes. Um lamentável encontro que não permitiu acesso de 
parte da comunidade de Uberlândia e da própria universidade. 

ADUFU-SS e SINTET-UFU divulgaram nota de repúdio. No documento, 
as entidades reafirmaram que questões de interesse público devem ser tratados 
publicamente! Assuntos universitários devem ser tratados com a comunidade 
universitária! 

MOVIMENTOS ESCRACHARAM 
VISITA DO MINISTRO GOLPISTA DA 

EDUCAÇÃO EM UBERLÂNDIA

Confira as fotos do Baile da ADUFU em 
www.facebook.com/ADUFUSS/photos


