
Edição 05 - Ano 02
SEtEmbro/2018

informAtivo dA SEção SindicAl doS

docEntES dA UfSJ - AdUfSJ - SSind

 Página 4

 Página 4

 Página 2

 Página 3

Diretoria completa um ano à
frente da ADUFSJ-SSind 

Seção Sindical 
participa de ato em 
praça pública no “Dia 
Nacional do Basta”, 
10 de agosto de 2018 

ADUFSJ promove 
“1º Encontro 
Comemorativo 
com os docentes 
aposentados 
filiados”

Desde a posse da 
gestão 2017/2019, 
em setembro do 
ano passado, houve 
aumento expressivo 
no número de filia-
dos. De lá para cá, a 
administração vem 
enfrentando desa-
fios no sentido de 
manter a categoria 
unida e mobilizada. 

Em São João del-Rei, membros da classe trabalhadora se reuniram na Praça da Estação, 
antes de saírem em carreata pelas ruas da cidade

OPINIÃO

“Somos seres sociais e, neste sentido, somos construtores 
e responsáveis por buscarmos viabilizar um mundo melhor, 
onde nossos interesses e anseios possam ser consolidados. 
Como construtores de nossa história, somos também constru-
ídos pela história. E é nesta dialética que temos progredido na 
construção de um mundo menos desigual no qual os direitos 
dos trabalhadores no ensino público superior, já conquista-
dos, precisam de uma luta permanente para serem defendidos 
e garantidos.”

FALA, DOCENTE...

ADUFSJ-SSIND/DIVULGAÇÃO

RAFAELA SOARES

Os diretores da gestão 2017/2019 da Seção Sindical dos Docentes da UFSJ (ADUFSJ-SSind) tomaram posse no dia 5 de setembro de 2017.
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Somos seres sociais e, neste sentido, somos cons-
trutores e responsáveis por buscarmos viabilizar 
um mundo melhor, onde nossos interesses e an-
seios possam ser consolidados. Como construtores 
de nossa história, somos também construídos pela 
história. E é nesta dialética que temos progredido 
na construção de um mundo menos desigual, no 
qual os direitos dos trabalhadores no ensino públi-
co superior, já conquistados, precisam de uma luta 
permanente para serem defendidos e garantidos.

Neste primeiro ano à frente da diretoria da nossa 
ADUFSJ-SSIND, empenhamo-
-nos com todo ardor em manter 
a luta de classe como eixo bali-
zador de nossas ações. 

Fizemo-nos presentes, nas de-
vidas oportunidades e periodica-
mente, nas reuniões e encontros 
convocados pelo ANDES-SN, 
nas mais diversas localizações 
dentro do território nacional. 
Buscamos, sempre e dentro do 
possível, representar e defender 
os interesses dos nossos cole-
gas filiados da ADUFSJ-SSIND. 
Contudo, em algumas ocasiões, 
esta representação ficou aquém 
do que poderia ou deveria ter 
sido. Isso porque muitos, en-
quanto filiada(o)s, docentes, 
encontrando-se impossibilitados de comparecem 
às nossas assembleias, deixaram de propiciar as 
condições mínimas e necessárias para efetivação do 
quórum preconizado regimentalmente, fato que se 
verifica há anos. Assim sendo, nossos trabalhos e 
atuações em instâncias superiores do ANDES-SN se 
limitaram tão somente ao “direito de voz”, mas não 
ao de voto. Consequentemente, a eficiência de nos-
sa luta de classe tem-se mostrado atenuada, pois a 
diretoria por si só não pode, não deve e jamais faria 
representações ou apresentaria propostas sem o de-
vido e indispensável respaldo da base.
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EXPEDIENTE

Um ano à frente da ADUFSJ-SSIND:
desafios e conquistas
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Acreditemos e Lutemos

A atual conjuntura política do 
país preocupa. Todos os dias, 
sofremos ataques do governo, 
que representam verdadeiras 
ofensas aos nossos direitos. 
Diante disso, algo precisa entrar 
em cena: a  luta. E nós, enquanto 
trabalhadores, somos os agentes 
dessa jornada, cuja principal (e 
única eficiente) ferramenta é a 
união.

Analisemos o cenário. De um 
lado, está o desemprego, a re-
tirada de direitos, as privatiza-
ções, os aumentos nos preços 
de produtos essenciais nos nos-
sos cotidianos, como combustí-
veis, além do sucateamento de 
Serviços Públicos. De outro, a 
luta pela revogação da reforma 
trabalhista, a lei da tercerização 
irrestrita e a Emenda Constitu-
cional 95, que congela investi-
mentos em Educação e Saúde. 
Além disso, os funcionários 
públicos federais não têm data 
base. 

Entre outras pautas que per-
meiam nossa jornada, essas re-
velam uma situação alarmante: 
estamos cercados pelo desdém 
do Governo, que ataca não ape-
nas os direitos de nossa classe, 
mas a democracia pela qual as 
gerações passadas tanto luta-
ram. Mais uma vez, ressalta-se 
a necessidade do engajamento 
de nós, docentes, na luta pelas 
nossas causas. Precisamos ter 
voz ativa, poder de deliberação, 
precisamos ter ação e atuação.

E isso não se restringe aos 
grandes atos, como o “Dia Na-
cional do Basta”, marcado por 
ações por todo o País. Nossa voz 
começa a ganhar força quando 
participamos das assembleias 
e reuniões, quando traçamos 
estratégias, discutimos e deli-
beramos. Para que tenhamos 
as mudanças que almejamos, é 
preciso que nos empenhemos 
e participemos. Assim, quando 
a quantidade necessária de se-
mentes for plantada, começare-
mos a colher os frutos.

 Acreditemos e lutemos: a co-
lheita chegará em breve. Que 
possamos, juntos, transformar 
o que parece utopia em reali-
dade. Que tenhamos dias me-
lhores, uma melhor estrutura 
para compartilharmos o que 
sabemos e um país mais justo. 
Nossa luta não será em vão! 
Boa leitura!

Ratificamos, dessa maneira, o que um ano atrás, 
em nossa carta proposta para administrar a ADU-
FSJ-SSIND, configurava: “um sindicato com a par-
ticipação de todas e todos”. 

Esse não é um desafio só nosso, mas é também de 
muitas ADs: a mobilização da categoria, ainda mais 
em tempos de ataques violentíssimos do Governo, 
como a “Contrarreforma Trabalhista”, a EC. 95, que 
congela por 20 anos o Orçamento da União, a Lei 
da Terceirização irrestrita e outros. Assim, urge 
que continuemos em Luta, de nossa categoria jun-

to aos demais servidores, em defesa 
dos serviços públicos e de uma Uni-
versidade Pública, Gratuita, Laica e 
Referenciada Socialmente.

Internamente, no âmbito de nossa 
ADUFSJ-SSIND, não estamos me-
dindo esforços para regularizar a 
situação do terreno adquirido ante-
riormente à nossa gestão, pois não 
temos ainda em mãos a escritura re-
gistrada do terreno. De posse dessa 
escritura, almejamos, respaldados 
pela assembleia geral, dar o “ponta-
pé” inicial rumo à construção da tão 
sonhada e almejada sede própria da 
ADUFSJ-SSIND, a “Casa do Profes-
sor da ADUFSJ-SSIND”.

Além disso, dentre as nossas pro-
postas iniciais, demos continuida-

de à transparência na gestão financeira da ADU-
FSJ-SSIND. Divulgamos periodicamente toda a 
movimentação financeira. A saúde financeira da 
ADUFSJ-SSIND é superavitária, e os recursos ex-
cedentes estão aplicados em fundos de curtíssimo 
prazo e disponíveis a qualquer instante para saque. 

Queremos, desse modo, ao completarmos o nos-
so primeiro ano como diretores da ADUFSJ-SSIND 
para o biênio 2017/2019, conclamar a todas(os) 
sindicalizadas e sindicalizados para caminharmos 
juntos, desde as nossas assembleias até às grandes 
manifestações que caracterizam as lutas de classe.

Este é um espaço para as professoras e professores expressarem 
sua opnião sobre os problemas e dificuldades enfrentados pela 
classe. Convidamos você a participar do “Fala, Docente...”.

Para mais informações sobre o espaço de publicação, entre 
em contato através do email: comunicacaoadufsj@gmail.com. 
Aguardamos a sua participação!

FALA, DOCENTE...

Neste primeiro ano à 
frente da diretoria da 

nossa ADUFSJ-SSIND, 
empenhamo-nos com todo 
ardor em manter a luta de 
classe como eixo balizador 

de nossas ações. 

Os diretores da ADUFSJ-SSIND, GESTÃO 2017/2019
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ESPECIAL

Gestão 
2017/2019: 
desafios e 
lutas em 
um ano de 
atuação na 
Seção Sindical

Em 5 de setembro do ano pas-
sado, tomava posse a gestão 
2017/2019 da Seção Sindical 
dos Docentes da UFSJ (ADU-
FSJ-SSind). De lá para cá, a Se-
ção se fortaleceu com o aumen-
to no número de filiados(as), 
mas enfrentou o grande desafio 
de mobilização e participação 
dos docentes nas lutas propos-
tas pelo ANDES e a discussão 
das pautas locais. 

Motivar e chamar a classe à 
luta é, inclusive, um dos princi-
pais intuitos da gestão. No en-
tanto, a busca por esse objetivo 
vem sendo marcada por desa-
fios. “Um obstáculo que en-
frentamos é a mobilização dos 
professores. Com pouca partici-
pação nas assembleias e conse-
quentemente a falta de quórum 
legal, elas acabam se transfor-
mando em reuniões estendidas. 
Assim, mantemos viva a dis-
cussão sobre as demandas, mas 
não podemos deliberar, fazen-

do com que tenhamos voz, mas 
não possamos votar”, afirmam 
os diretores e secretárias.

A gestão destaca também a 
preocupação com a interação 
dos docentes dos vários campi 
com a ADUFSJ e vem buscan-
do construir pautas locais, além 
das nacionais do ANDES. 

Ao longo desse ano de gestão, 
o presidente Prof. Wilson Cami-
lo Chaves participou de todas as 
reuniões do Setor das Institui-
ções Federais de Ensino (IFES) 
e reuniões da Regional Leste 
do ANDES. Juntamente com a 
União Sindical local, a ADUFSJ 
se fez presente em manifesta-
ções contra os retrocessos so-
ciais do Governo Federal. 

“Nas reuniões do setor, lu-
tamos, entre outros objetivos, 
pela revogação da Emenda 
Constitucional 95, que congela 
os investimentos em Educação 
e Saúde, contra a reforma tra-
balhista e denunciamos ataques 

e cortes na universidade públi-
ca. Mais uma vez, percebe-se a 
importância do engajamento 
da classe e da atuação da Seção 
Sindical”, destacam.

Além da motivação da cate-
goria, a transparência está en-
tre os pilares da administração. 
“Para sermos mais transparen-
tes, buscamos dar voz à comu-
nidade da Seção Sindical por 
meio da renovação do nosso in-
formativo, que tem espaço para 
os professores trazerem seus 
pontos de vista”, enfatizam os 
membros da diretoria. Além 
disso, a administração reativou 
a assessoria de comunicação e 
oferece uma assessoria jurídica 
efetiva, pronta para ouvir as de-
mandas dos docentes filiados.

Outro desafio enfrentado pela 
direção é a construção da sede 
própria, já que a gestão esbar-
ra em questões legais. “Desde 
o início, nossa ideia é construir 
a sede, a “Casa do Professor da 

ADUFSJ-SSind”. O terreno foi 
adquirido na gestão anterior e 
constatou-se a necessidade de 
desmembrá-lo, sendo necessá-
rias assinaturas dos confrotan-
tes”, eles afirmam.

Para fortalecer a participação 
efetiva dos docentes, a gestão 
buscou, também, consultá-los 
para a escolha de data das con-
fraternizações. O churrasco, 
que anteriormente acontecia 
no Dia dos Professores, ocorreu 
em 23 de junho. 

Outro evento de destaque foi 
a Análise da Conjuntura Polí-
tica atual e suas implicações 
na carreira docente, realizada 
pela Profa. Eblin Joseph Fara-
ge (presidenta do ANDES), que 
aconteceu em São João del-Rei, 
em uma reunião estendida, com 
a participação dos professores 
da Instituição, no dia 6 de abril. 
(O vídeo encontra-se disponível 
do site da ADUFJS: www.adu-
fsj.edu.br). 

ADUFSJ-SSIND/DIVULGAÇÃO

Participação dos docentes em assembleias e reuniões está entre os principais desafios 
enfrentados pela diretoria da Seção Sindical
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GERAL

No dia 23 de junho 
de 2018, o Espaço 
Vilara foi cenário da 
Confraternização ho-
menageando os pro-
fessores da ADUFSJ 
-SSind.

Ao todo, 300 pes-
soas participaram da 
festa, em um ambien-
te familiar e descon-
traído, com atividades 
recreativas variadas. 

Na quinta-feira, 18 de outubro, a ADUFSJ 
promoverá o 1º Encontro com os Docentes 
aposentados filiados, com o intuito, inclu-
sive, de estreitar os laços entre os docentes 
e a Seção Sindical, bem como congregar os 
mesmos para participarem de um GT sobre 
Seguridade Social/Assuntos de Aposenta-
doria a ser criado. 

O evento contará com a participação da 
médica Profa. Mestre Lúcia Trindade da 
Silva Mairot, do Departamento de Medicina 
da UFSJ, que explanará sobre a Medicina 
Tradicional Chinesa.

Na sexta-feira, 10 de agosto, foi  realizado o “Dia Nacional 
do Basta”. Em São João del-Rei, integrantes da Seção Sindical 
dos Docentes da UFSJ participaram de ato na Praça da Estação 
Ferroviária, ao lado de outros membros da classe trabalhado-
ra. Durante a ação, o Prof. Wilson Camilo Chaves participou, ao 
vivo, de programas em duas rádios da cidade: Rádio Emboabas 
e Rádio São João del-Rei. Após o ato em praça pública, os traba-
lhadores seguiram em carreata pelas ruas da cidade.

O evento teve como objetivo a luta para impedir a aprovação da 
contrarreforma 
da Previdência e 
pela revogação 
da Emenda Cons-
titucional 95, da 
Contrarreforma 
Trabalhista e da 
terceirização ir-
restrita.  

O presidente da ADUFSJ-SSind, Prof. Wilson 
Camilo, participou da reunião do setor das Ins-
tituições Federais de Ensino (IFES) do ANDES-
-SN, nos dias 28 e 29 de julho. Na ocasião, ele 
prestou informes sobre a atuação da Seção Sin-
dical junto aos docentes da UFSJ. 

A nova diretoria do AN-
DES-SN, que estará à frente 
do Sindicato Nacional du-
rante o biênio 2018-2020, 
tomou posse durante o 63º 
CONAD. Ela foi eleita após 
votação nas urnas de todo o 
País, nos dias 9 e 10 de maio. 
A Chapa 1 “ANDES Autôno-
mo e de Luta” teve 51,71% 
dos votos dos eleitores. A 
votação foi realizada por 
meio  de voto direto e secre-
to, nas secretarias regionais 
e em 99 seções sindicais do 
Sindicato Nacional. 

De 28 de junho 
a 1º de julho, re-
alizou-se o 63º 
Conselho do Sin-
dicato Nacional 
dos Docentes das 
Instituições de 
Ensino Superior 
(ANDES-SN) na 
cidade de Forta-
leza. 

Entre mais de 
300 participan-
tes do encontro, a 
ADUFSJ foi representada pelo professores Wilson Cami-
lo Chaves e Claudio Alberto dos Santos.  O evento teve 
como tema “Por um projeto classista e democrático de 
educação pública: em defesa da gratuidade, autonomia e 
liberdade acadêmica”. 

Churrasco de Confra-
ternização da ADUFSJ

Reunião do Setor 
das IFES63º CONAD ANDES-SN

Posse da diretoria 
do ANDES-SN

Vem aí o 1º Encontro 
dos Docentes 

Aposentados Filiados 
à ADUFSJ

Dia Nacional do Basta

Durante o 63º CONAD, o Prof. Antônio 
Gonçalves Filho, representante da Seção 
Sindical dos Professores da Universidade 
Federal do Maranhão (APRUMA) tomou posse 
como presidente do Andes- SN. 

ADUFSJ-SSIND/DIVULGAÇÃO

ADUFSJ-SSIND/DIVULGAÇÃO

ADUFSJ-SSIND/DIVULGAÇÃO

ADUFSJ-SSIND/DIVULGAÇÃO
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