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ADUFU, Seção Sindical do ANDES, configura-se 
como uma importante referência local e nacional na 
luta pelos direitos dos e das docentes da Universida-
de Federal de Uberlândia. Atua em defesa da catego-
ria docente no sentido de garantir direitos histori-

camente conquistados e luta para barrar ataques e investidas 
contra as Universidades Públicas.

Nesse contexto, a gestão “Resistir e Lutar”, empossada no 
dia 29 de setembro de 2017, embasada nos princípios fundan-
tes da ADUFU - SS, assumiu o desafio histórico e o compro-
misso de fazer o enfrentamento aos retrocessos vividos. 

Nos primeiros meses de mandato, atuou nas ruas com par-
ticipação efetiva nos atos promovidos em parceria com movi-
mentos sociais, centrais sindicais e por frentes de lutas. Ade-
mais, ampliou em larga escala o atendimento jurídico, com 
destaque na ação de suspensão da MP 805, que posterga ou 
cancela aumentos remuneratórios de servidoras e servidores 
públicos; entrou em ação coletiva referente ao Reconhecimento 
de Saberes e Competências (RSC) para professoras e professo-
res aposentadas e aposentados da ESEBA e da ESTES; moveu 
dezenas de ações individuais de reposições erárias cobradas 
indevidamente pela UFU, dentre dezenas de outras ações de 
cunho trabalhista. Por meio do setor jurídico, já se somam 
mais de duzentas ações movidas por docentes sindicalizados 
e sindicalizadas, todas com atendimento jurídico gratuito.

A partir da reformulação no setor de comunicação, foi criada 
uma rede colaborativa, que conta com docentes, estudantes e repre-
sentantes de sindicatos e movimentos sociais. Além disso, o layout 
do site adufu.org.br foi repensado, o programa de rádio passou por 
reestruturação, bem como a organização de conteúdos para as redes 
sociais foi delineada. Foi também criado este jornal impresso “Li-
nha de Frente” com o objetivo de ampliar a comunicação com 
a categoria, além de divulgar temas que perpassam as ações e 
lutas do sindicato e propiciar mais um espaço de discussão. 

A gestão “Resistir e Lutar” assume a ADUFU-SS em um con-
texto marcado pela urgência em seguir em luta frente aos últi-
mos acontecimentos. No cenário nacional, reconhecemos como 
um golpe o processo de afastamento da ex-presidenta Dilma 
Rousseff em  2016 que culminou não apenas na retirada de di-
reitos historicamente conquistados, mas no abalo do Estado de-
mocrático de direito, gerando terreno fértil ao surgimento (e/ou 
fortalecimento) de grupos de feições fascistas, como os que as-
sassinaram a vereadora Marielle Franco e o motorista Anderson 
Pedro Gomes , e aqueles que atiraram nos ônibus da caravana do 
ex-presidente Lula, dentre diversos outros casos de violências no-
ticiados cotidianamente. Somos contrários e contrárias e temos 
atuado em oposição a esse movimento autoritário promovido 
pelo grande acordo (segundo áudio de Romero Jucá amplamente 
divulgado) entre os três poderes e a mídia que, sob uma análise 
da realidade pós golpe, evidencia que tem beneficiado apenas a 

alta burguesia rentista e grupos financistas e tem aumentado o 
empobrecimento das camadas populares de nosso país.

Nessa esteira de retrocessos, o governo ilegítimo de Temer 
promoveu e aprovou à força e antidemocraticamente diversas 
contrarreformas utilizando-se da máquina pública, da barga-
nha de cargos e ministérios, de liberações de recursos bilioná-
rios na forma de emendas parlamentares e compra de espaços 
na grande mídia para veicular mentiras e distorções de dados 
da economia como forma de conseguir algum apoio popular ao 
desmonte da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), à entre-
ga do pré-sal ao capital privado e estrangeiro, comprometendo 
o futuro da autonomia energética do Brasil, à aprovação da 
Emenda Constitucional 55, que congela recursos para a edu-
cação e para a saúde durante os próximos 20 anos, a desestru-
turação do Ensino Médio, dentre diversas outras medidas que 
têm por preceito básico a ideia do Estado mínimo, e o pretexto 
da “modernização”, com graves consequências sociais.

A ADUFU-SS  manteve-se sempre do lado do povo brasilei-
ro, juntamente com diversas outras organizações de classes e 
movimentos sociais, atuando firmemente contra ações anti-
democráticas desse governo ilegítimo e golpista. Infelizmente 
a mobilização da sociedade brasileira não foi suficiente para 
barrar muitas propostas que, grosso modo, levarão novamen-
te o Brasil à condição de país subserviente aos interesses do 
capital estrangeiro em geral, e americano em particular. En-
tretanto, nossas mobilizações e enfrentamentos, tendo como 
foco não o governo federal, mas as figuras de deputados e de-
putadas federais, sob a consígnia “se votar não voltará”, nos 
permitiram experienciar uma grande vitória ao barrarmos a 
votação da contrarreforma da previdência. 

Com a proximidade das eleições de 2018, o movimento golpista 
já se adianta ao criminalizar e condenar lideranças políticas, mesmo 
sem provas, buscando garantir a continuidade de seu projeto antide-
mocrático. A Prisão do ex-presidente Lula, marcada por um processo 
que, segundo o New York Times, não seguiria adiante em nenhum 
país sério, a prisão por dez dias do ex-prefeito de Uberlândia, Gilmar 
Machado, pautada apenas nas convicções do procurador do caso, 
a polícia jogando bombas de gás e atirando balas de borrachas em 
jovens que confraternizavam na porta de um bar, são exemplos 
da tônica do que enfrentaremos nos próximos meses ou anos. 

Vê-se que muitos são os desafios pelos quais passa e passará a 
gestão “Resistir e Lutar”. No entanto, é possível observar, também, 
que estamos caminhando no sentido de dar respostas às ações pro-
postas, calcadas nos princípios fundantes, quando formulamos o 
nosso material de campanha. Entendemos que nossas ações vão 
muito além das questões sindicais, neste momento de fortes ata-
ques à democracia e retirada de direitos, a luta pelas questões da ca-
tegoria se imbrica com a luta por justiça social.  Seguiremos em luta. 

Diretoria “Resistir e Lutar”

Expediente
Presidente: Benerval P. Santos

Vice-Presidente: Eduardo Giavara
Secretária Geral: Cláudia Costa

1ª Secretária: Gizelda Costa da Silva
1ª Tesoureira: Olenir Maria Mendes

2º Tesoureiro: Tiago Soares Alves

Secretária de Formação Sindical:  Ínia F. de Novaes 
Secretária Cultural: Mariza de Oliveira

Suplente: Luiz Carlos Avelino
Suplente: Mara Regina do Nascimento

Assessor Político: Cleber Couto
Auxiliar Administrativo: Djalma Dias da Costa

Serviços Gerais: Lene Dione da Silva
Secretária: Marluce Severino de Paula

Auxiliar Contábil: Juliette Brito Venâncio
Jurídico: Muniz, Ávila e Martins – Sociedade de Advogados

Jornalistas: Isley Borges e Letícia França
Direção de Arte: Carlos Gabriel Ferreira

EDITORIAL
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Docência Voluntária
precarização do trabalho nas universidades públicas

Da Redação

O
que significa a aprovação da docência voluntária na conjuntura de 
um futuro incerto das políticas públicas educacionais, em que vigora a 
Emenda Constitucional 95/2016, que limita por 20 anos os investimen-
tos públicos, que inviabiliza a implementação do Plano Nacional de 
Educação e  reduz a autonomia financeira das Universidades Públicas?

Consta na pauta recente do Conselho Diretor (Condir) da Universidade Federal 
de Uberlândia (UFU) resolução que visa a instituir e regulamentar o serviço docente 
voluntário no âmbito dos cursos de graduação da universidade. A resolução conside-
ra a Lei número 9.608/1998, que autoriza e disciplina o serviço voluntário de caráter 
educacional e científico; leva em conta, também, a Orientação Normativa número 
02, que dispõe sobre o exercício das atividades de magistério por agentes públicos, 
ainda que exercidas sem remuneração.

Na compreensão da ADUFU – Seção Sindical, o documento ancora-se em disposi-
tivos que atuam diretamente no processo neoliberal de precarização das relações de 
trabalho: a universidade, em um conselho superior, quer resolver que um/a docente 
possa ocupar uma vaga, sem remuneração, realizando atividades de ensino, pesqui-
sa e extensão, estando sujeito ao cumprimento de todas as normas institucionais, 
ministrando disciplinas, orientando e co-orientando trabalhos de iniciação científi-
ca, monografias e projetos.

Poderíamos pensar que a UFU estaria oferecendo uma possibilidade de ingresso 
na docência para mestre/a ou doutor/a recém formado/a, em busca de uma primeira 
experiência profissional. No entanto, dentre as muitas exigências destacam-se como 
quesitos: “possuir, no mínimo, título de doutor; possuir, no mínimo, cinco anos de ex-
periência comprovada como docente no ensino superior, na área que pretende atuar”. 

Na conjuntura de um futuro incerto das políticas públicas educacionais não po-
demos abrir nenhum tipo de precedente que possa de algum modo ameaçar a oferta 
e abertura  de concursos públicos. Vale salientar, caso seja aprovada a resolução, que 
o/a professor/a voluntário/a será vedado/a de ministrar aulas na pós-graduação ou 
de desenvolver pesquisas. Observa-se, então, que a UFU está dissociando e enfraque-
cendo o tripé fundamental da universidade pública: ensino, pesquisa e extensão, na 
conjuntura de um novo regime fiscal de retirada de direitos.

A Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP), universidade do nosso estado, já 
provou que o aumento do número de professores voluntários intensificou a precari-
zação, conforme matéria da Associação dos Docentes da UFOP (Adufop), publicada 
em outubro passado. O diretor da associação, professor André Mayer, afirmou que, 
“avaliando a conjuntura, que consolida a tendência de corte orçamentário, cancela-
mento de concursos, terceirização do trabalho docente, demissão de servidores efe-
tivos, aumento da contribuição previdenciária, privatização da educação, o ‘trabalho 
voluntário’ cai como uma luva para enterrar de vez a universidade pública e soterrar 
a categoria docente como profissional da educação que deve ser remunerado e ter 
condições garantidas de trabalho”.

Nesse mesmo sentido posicionou-se, em nota, a Seção Sindical da Universidade 
Estadual do Amazonas, a favor da valorização da carreira docente e contra todas as 
formas de precarização das relações de trabalho. A Associação dos Docentes da Uni-
versidade Federal do Espírito Santo (Adufes), na edição de seu jornal de janeiro de 
2011, além de criticar a iniciativa, relaciona-a como uma consequência da ausência 
de planejamento na expansão da universidade.

Valeska Guimarães, Sandro Soares e Maria Denize Casagrande, em artigo intitu-
lado “Trabalho docente voluntário em uma universidade federal: nova modalidade 
de trabalho precarizado?”, publicado em 2012, buscaram avaliações pessoais de pro-
fessores voluntários sobre as suas motivações, expectativas, condições e relações de 
trabalho na vivência do voluntariado, além de avaliarem uma legislação 

específica acerca deste tipo de traba-
lho. Os autores enxergam o trabalho 
voluntário como uma forma de ser da 
normalidade sistêmica do capital em 
sua etapa de crise estrutural, podendo 
o mesmo descumprir funções básicas 
do Estado em áreas prioritárias, como 
a educação e a saúde. Os resultados da 
pesquisa evidenciam que, muitas vezes, 
a opção pela docência universitária diz 
respeito a uma fuga dos professores 
aposentados das práticas utilitaristas, 
individualistas e competitivas de um 
“produtivismo insano”. 

Edna Prado, Juscinei Santana e 
Inalda Santos, também em artigo, in-
titulado “Docência voluntária no ensi-
no superior brasileiro: autonomia ou 
precarização?” e publicado em 2016, 
mostram que, muitas vezes, o trabalho 
voluntário serve “para minimizar os 
efeitos perversos do déficit de trabalha-
dores docentes, que nem mesmo a ade-
são ao REUNI foi capaz de solucionar”. 
Portanto, apontam para o caráter per-
verso deste tipo de relação trabalhista, 
que impede a abertura de novas vagas 
por meio dos concursos públicos.

Por entender o impacto que essa 
resolução trará para a vida dos e das 
docentes no espaço institucional, a 
ADUFU-SS defende que o debate deve 
ser feito com a ampla comunidade uni-
versitária, garantindo as máximas da 
democracia e do Estado Democrático 
de Direito. Sendo assim, a ADUFU-SS 
reforça a sua posição contrária ao tra-
balho docente voluntário e coloca-se à 
disposição para debater essa temática.



4

debate sobre a 
adesão da Univer-
sidade Federal de 
Uberlândia (UFU) 
à Empresa Brasilei-

ra de Serviços Hospitalares (EBSERH) 
sempre foi um tema polêmico. Em cam-
panhas para reitoráveis da UFU, exceto 
uma candidatura para a reeleição no 
processo em 2012, não encontramos 
nenhum candidato ou candidata que 
tivesse feito campanha defendendo a 
assinatura do contrato entre a UFU e 
a famigerada EBSERH. Nesse sentido, 
foi surpreendente o ocorrido na reu-
nião extraordinária do Conselho Uni-
versitário da UFU, no dia 23 de março 
de 2018, pois a reunião foi conduzida 
desrespeitando diversas diretrizes do 
estatuto da Universidade e do regi-
mento do Conselho Universitário.

Gostaríamos neste breve texto, de 
apresentar, de forma bem sintética, al-
gunss desses desrespeitos ao regimento 
e estatuto da UFU e, também, elemen-
tos que configuram o caráter privatista 
da EBSERH:

1) A ilegal reunião extraordinária 
do Conselho Universitário, responsável 
por fazer a EBSERH chegar na UFU pe-
las portas dos fundos; extrapolou o teto 
de duração da reunião estipulada pelo 
regimento do Conselho Universitário.

2) A gestão superior da UFU, ao con-
duzir a reunião, violou o artigo 342 do 
Regimento Interno da UFU, que afir-
ma que qualquer alteração regimental 
deve ser apreciada em sessão especial 
do CONSUN e aprovada por no míni-
mo 2/3 dos votos. Uma nova gestão do 
HC-UFU por parte da EBSERH contras-
ta com o que está disposto para a gestão 
dos órgãos suplementares da UFU, e, por 
isso, a alteração necessita de um rito es-
pecial que não foi cumprido.

3) As defensoras e os defensores da 
EBSERH alegam que esta empresa não 
simboliza um avanço na privatização 
da gestão administrativa do HC-UFU, e 
muito menos uma perda de autonomia. 
Mas curiosamente, não conseguem res-
ponder ao questionamento apresen-
tado sobre o fato de que o Decreto que 
aprova o Estatuto Social da EBSERH, 
confere à empresa a condição de So-
ciedade por Ações. Ou mesmo o artigo 
5º do Estatuto afirma que a EBSERH 
sujeitar-se-á ao regime jurídico pró-
prio das empresas privadas, inclusive 
quanto aos direitos e obrigações civis, 
comerciais, trabalhistas e tributários. 
Ou seja, não respondem sobre o fato do 
artigo 33 do Estatuto Social da EBSERH, 
afirmar que essa empresa rege-se pela 
Lei no 12.550, de 2011, pela Lei no 6.404, de 
1976, pelo seu Estatuto e pelas demais 
normas que lhe sejam aplicáveis. E no 
artigo 2º da Lei nº 6.404  de 1976, afir-
ma que pode ser objeto da companhia 
qualquer empresa de fim lucrativo, 
não contrária à lei, à ordem pública e 
aos bons costumes. Afirma ainda que 
qualquer que seja o objeto, a companhia é 
mercantil e se rege pelas leis e usos do co-
mércio; que o estatuto social definirá o 

objeto de modo preciso e completo; e 
que a companhia pode ter por objeto par-
ticipar de outras sociedades; ainda que não 
prevista no Estatuto, a participação é fa-
cultada como meio de realizar o objeto 
social, ou para beneficiar-se de incen-
tivos fiscais. Isso implica compreender 
que é falso o discurso de que a EBSERH 
não avança no processo de privatiza-
ção, por ela ser uma Empresa Pública; 
pois o Estatuto Social dessa empresa 
possui uma lógica privada, conferindo 
uma vinculação à Lei nº 6404/1976, que 
regulamenta a estrutura e as práticas 
das empresas de sociedade anônima 
que atuam no mercado privado, com a 
lógica de buscar lucro. Essa prática de 
buscar o lucro não é compatível com os 
objetivos e princípios da UFU e de nos-
so Hospital Universitário.

4) O Estatuto Social da EBSERH, no 
inciso IX de seu artigo 13, afirma que 
compete ao Conselho de Administra-
ção da empresa, deliberar sobre alte-
ração do capital e do estatuto social da 
EBSERH. Ou seja, se hoje a EBSERH 
não alterou o seu capital, se ainda não 
se lançou abertamente para o mercado 
financeiro, nada impede que, futura-
mente, o Conselho de Administração 
da empresa realize alterações no esta-
tuto social da EBSERH, tornando seu 
capital parcialmente ou integralmente 
aberto ao mercado.

5) O Artigo 12 do Estatuto Social da 
EBSERH demonstra a perspectiva anti-
democrática de gestão dessa empresa, 
ao estipular que o Conselho de Admi-
nistração contará com a participação 
de um representante dos empregados 
ativos da EBSERH, pelo voto direto de 
seus pares, mas que esse único repre-

EBSERH: avanço do autoritarismo e da 
mercantilização da gestão do HC-UFU

Benerval  P. Santos 
Faculdade de Educa-
ção (FACED) da UFU

Mário Costa de Paiva 
Guimarães Júnior
(CIEPS-PROEXC, 
SINTET-UFU e FASUBRA)
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sentante dos empregados não parti-
cipará das discussões e deliberações 
sobre assuntos que envolvam relações 
sindicais, remuneração, benefícios e van-
tagens, inclusive assistenciais ou de pre-
vidência complementar, hipóteses em 
que fica configurado o conflito de inte-
resse, sendo tais assuntos deliberados em 
reunião separada e exclusiva para tal fim.

Quem defende um Hospital Universi-
tário autônomo, menos mercadológico-
-privatista, mantendo sua perspectiva de 
ensino, pesquisa e extensão, sendo, por-
tanto contrárias e contrários à assinatu-
ra do contrato com a EBSERH, saiu des-
sa reunião com um gosto amargo pela 
derrota sofrida ser oriunda de um golpe 
promovido pela Gestão Superior. Para 
quem não tem essa preocupação, ou 
para quem deseja substancialmente (por 
motivos diversos alheios e antagônicos 
à defesa do Sistema Único de Saúde), 
certamente saiu dessa reunião também 
com um sentimento de derrota, em uma 
perspectiva de quem “ganhou, mas não 
levou”, sabendo que foram derrotadas e 
derrotados no debate e necessitaram re-
correr a manobras golpistas e desrespei-
tos à institucionalidade da UFU.

No dia 3 de maio, fomos notificados 
sobre a consumação do golpe. O Reitor 
da UFU, em conjunto com representa-
ções da Direção do HC-UFU, reuniu-se 
com a Presidência da EBSERH para assi-
nar o contrato com essa empresa. A par-
tir de hoje, certamente o HC-UFU será 
palco de inúmeros problemas oriundos 
da gestão autoritária da EBSERH; e mais 
do que nunca caberá a nós, comunida-
de universitária, nos mobilizarmo-nos 
para lutar por uma gestão de recursos 
humanizada, pelo não avanço da gestão 
mercadológica dentro do HC-UFU, pela 
manutenção do caráter Hospital-Escola 
e por sua vinculação à Universidade Fe-
deral de Uberlândia. A luta não acabou!

NESSE PROCESSO, POR
QUEM REALMENTE OS
SINOS DOBRAM?

As cinco questões acima não foram 
debatidas pelo Gabinete da Reitoria 
nem mesmo pelo conjunto da Adminis-
tração Superior, ou mesmo pelas con-
selheiras e conselheiros que votaram 
favoráveis na ilegal reunião extraordi-
nária do Conselho Superior. Não en-
contramos também nenhuma resposta 
substantiva por parte de quem defende 
a assinatura do contrato entre a UFU e 

EBSERH; exceto uma evasiva afirmação 
(carente de cientificidade) sob a qual 
com a EBSERH a gestão do HC-UFU 
será melhor ou que essa assinatura não 
significa um avanço da privatização. 

Ainda, ficam questões pouco óbvias: 
se o projeto de gestão da EBSERH sim-
boliza uma ação positiva e favorável 
para a futura gestão do HC-UFU, se a 
EBSERH não ameaça o pouco que resta 
o caráter público e gratuito da gestão do 
HC-UFU, por que então a “aprovação” 
da assinatura do contrato com essa em-
presa ocorreu de modo tão truculento, 
desrespeitando o estatuto e o regimento 
da UFU? Por que a comunidade univer-
sitária não teve acesso ao contrato com 
a empresa, antes do mesmo ser assina-
do? É importante que toda a comunida-
de interna tenha o conhecimento de que 
a adesão da UFU à EBSERH ocorreu por 
meio de um grave desrespeito ao Esta-
tuto da UFU e ao regimento interno do 
CONSUN. A EBSERH chega no Hospi-
tal Universitário pela porta dos fundos, 
de forma irregular e sem legitimidade. 
É um mau prenúncio para quem deseja 
tornar a gestão do Hospital Universitá-
rio da UFU mais eficaz e mais democrá-
tica. Parece-nos que nessa questão, os 
sinos não dobram pela saúde pública-
-estatal, com qualidade e democrática.

FAEPU E UFU, UMA RELAÇÃO 
DE PARCERIA OU 
PREDATÓRIA?

Com a aprovação da EBSERH, fica 
evidente que a relação da UFU com a 
Fundação de Assistência, Estudo e Pes-
quisa de Uberlândia (FAEPU) deverá ser 
revista, mais ainda, entendemos que a 
FAEPU que, segundo seu estatuto, “[...] 
é uma Fundação com personalidade ju-
rídica de direito privado, beneficente, 
sem fins lucrativos, de cunho cultural, 
educacional e assistencial, com auto-
nomia administrativa, financeira e pa-
trimonial”, não terá espaço de atuação 
junto ao HC-UFU, como o que ocorre 
hoje. Assim, ela possivelmente será ex-
tinta ou se transformará numa Organi-
zação Social (OS) e prestará serviços à 
própria EBSERH, por exemplo. O fato 
é que, em se extinguindo ficará a cargo 
da UFU todo o passivo trabalhista da 
FAEPU. Estamos falando de aproxima-
damente 1.500 vidas, homens e mulhe-
res, trabalhadores e trabalhadoras, que, 
atualmente, atuam na FAEPU e serão de-
mitidas e demitidos. Mesmo que muitos 

e muitas sejam aprovados e aprovadas 
em concursos públicos abertos pela EB-
SERH, seus vínculos trabalhistas com a 
FAEPU serão finalizados e, com isso, um 
passivo trabalhista gigantesco será gera-
do.

A exemplo disso, numa estimati-
va ainda que superficial e modesta, os 
gastos com as indenizações de 40% de 
multa sobre os FGTS, indenizações com 
processos trabalhistas, etc. dos e das de-
mitidos e demitidas poderão superar 
R$80.000.000,00! Ora, o déficit da FAE-
PU hoje beira os R$40.000.000,00, (e a 
UFU não tem como sanar esse déficit), 
contudo, sua extinção custará mais do 
que o dobro desse valor à UFU! Assim, 
impõe-se mais uma questão difícil: pa-
gamos mais do que devemos para entre-
garmos nosso HC-UFU para a EBSERH?

Finalmente, é possível supor que in-
teresses pessoais nortearam defesas e 
ações apressadas à entrega do HC-UFU 
à EBSERH. Com a implementação dessa 
empresa, diversos docentes da UFU, pro-
vavelmente, atuarão na administração do 
HC-UFU em parceria com a EBSERH. E 
receberão, é claro, FGs (Funções Gratifi-
cadas, valores somados a seus contrache-
ques). Segundo o documento “EBSERH: 
Plano de cargos em comissão e funções 
gratificadas; Remuneração: presidente 
e diretores; Honorários: conselheiros”, 
(2016, disponível em http://www.ebserh.
gov.br), os valores das FGs são substan-
ciais, como mostra a tabela:

HOSPITAL DE GRANDE, MÉDIO 
E PEQUENO PORTE, MATERNI-

DADE E  ESPECIALIZADO

CARGOS
EM COMISSÃO

SALÁRIO 
(R$)

Superintendente 21.645,38

Gerente 19.147,74

Ouvidor 4.995,19

Auditor 13.320,16

FUNÇÕES
GRATIFICADAS

Salário 
(R$)

Chefe de Divisão 13.320,16

Chefe de Setor 9.157,60

Chefe de Unidade 4.995,19

Vamos, todos e 
todas, tirar

nossas próprias 
conclusões.
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E stamos num momento 
de transição: segundo 
Robert Cox, ao passo 
que “um bloco histórico 
está se dissolvendo, ou-

tro ainda não tomou o seu lugar”. A cri-
se orgânica que tomou conta do mundo 
advém, em grande medida, da mundia-
lização do capital e das fraturas repre-
sentativas e materiais impostas por esse 
modelo de desenvolvimento desigual. 
Segundo Stephen Gill, a crise se dá em 
três níveis: 1) o “econômico’, que inclui a 
reestruturação da produção, das finan-
ças e do comércio global; 2) o “político’, 
com mudanças institucionais e as tenta-
tivas de reforma do Estado e 3) o “socio-
cultural’, entendido como um conjunto 
inter-relacionados de estruturas, ideias 
e práticas sociais que colocam em rota de 
colisão as forças que trabalham a favor e 
contra qualquer tipo de mudança estru-
tural. Dada a complexidade da crise, este 
momento se traduz na necessidade da 
esquerda em refletir sobre sua estraté-
gia de ação, pois seus desdobramentos 
podem resultar em duros retrocessos na 
luta por direitos sociais e na manuten-
ção daqueles já conquistados.

A ascensão de Trump ao poder da 
maior potência mundial é reflexo desta 
tríplice crise. Não apenas nos EUA, mas 
em diversas regiões do globo ocorrem 
manifestações que desafiam a fraca 
democracia liberal. Na América Latina, 
o conservadorismo retorna ao poder, 
seja por intermédio de eleições (Argen-
tina), ou por meio de um novo tipo de 
golpismo (Brasil, Paraguai) e tentativas 
de desestabilização política (Venezuela, 
Equador). A coesão do bloco da União 
Europeia – modelo exemplo do institu-
cionalismo funcionalista – é fragilizada 
com a saída do Reino Unido, além do 

espectro da extrema direita em ascensão em todo o continente europeu. Posto isso, 
entendemos que a eleição de Trump e as suas políticas não podem ser ingenuamente 
consideradas como ignorância, mas, sim, como um resultado de escolha pela mudança 
do status-quo por parte de seu eleitorado, uma tendência mundial.aberto ao mercado.

E como explicar este movimento? A resposta certamente não é simples e unicausal. 
De todo modo, uma das causas é o esgotamento de parte da liderança desempenhada pe-
las elites (trans)nacionalmente, padrão que ganhou força com a crise financeira de 2008. 
Nesse sentido, a lógica da acumulação capitalista apoiada majoritariamente nas políticas 
de austeridade interrompe a própria reprodução social necessária para o consenso, difi-
cultando, dessa maneira, a sustentação da hegemonia, além de tornar a crise mais aguda.

Este ciclo parece estar na raiz do trumpismo. Com uma base de votos amplamen-
te provenientes da classe média “qualificada”, pequenos proprietários e os WASP 
(acrônimo que em inglês significa “branco, anglo-saxão e protestante”), Trump foi 
eleito por representar um tipo de mudança, diferentemente do establishment repre-
sentado por sua rival Hillary Clinton, que nem mesmo os tradicionais sindicatos 
pró-democratas estagnados no transformismo do sistema político fora capazes de 
apoiar com vigor. O trumpismo parece ter articulado alguns anseios presentes na 
sociedade estadunidense, tais como o desinteresse pela política com fortes críticas 
ao status-quo e seus candidatos, criando assim um movimento eleitoral ancorado na 
ideia do anti-establishment e do outsider. Para isso, o discurso populista do atual Pre-
sidente dos EUA está voltado para coisas como o protecionismo e o nacionalismo, 
respostas clássicas em momentos de crise orgânica.

Em relação ao protecionismo, articulado em torno do conceito de fair trade, Trump 
nada na raia dos “perdedores da globalização”, grupo composto, em sua maioria, pela 
classe média. Esse parece ser o significado da saída quase imediata dos Estados Uni-
dos no TPP, bem como a revisão do KORUS e do NAFTA. A estratégia já atingiu o Brasil 
com a política recém-implementada por Trump de sobretaxar as importações de aço. 
Em relação ao segundo ponto, temos o tradicional uso do medo e da desumanização 
do “outro” como ferramenta de comoção dos sentidos em prol da defesa de interes-
ses políticos. O discurso de Trump ameaça o imigrante (sobretudo latino/árabe) e o 
muçulmano. Como desdobramento disso, temos na política externa estadunidense a 
agressividade do lema “Make America Great Again”. O slogan, além de dar sustentação 
ao conceito de fair trade e à xenofobia, busca legitimar um tipo de engajamento inter-
nacional imperialista, algo que, aparentemente, havia sido comprometido. A fala do 
ex-secretário de Estado estadunidense, Rex Tillerson, na Universidade do Texas um 
pouco antes de sua passagem pela América Latina foi ilustrativa: “A América Latina 
não precisa de novas forças imperiais, que estão buscando apenas lucrar”.

Sabemos que a crise de hegemonia favorece a ascensão de discursos de extrema 
direita, que se transfiguram como “o novo”, reificando os velhos valores conservado-
res atrativos ao capital por meio de princípios como o nacionalismo e a xenofobia. 
Assim se apresenta o governo de Donald Trump. Além disso, este momento tam-
bém pode ser um período importante para a esquerda, em sua estratégia de ocupar 
espaços dentro da guerra de posição, demonstrando, com isso, as contradições do 
projeto hegemônico de determinado bloco histórico. Todavia, no nosso momento 
histórico, a esquerda aparentemente se apresenta ausente como força social orga-
nizada capaz de barrar este populismo de direita, como a experiência internacional 
parece demonstrar. A atual correlação de forças ocorre por diversos motivos, desde a 
fragmentação da classe trabalhadora, que corrobora a desconscientização de classe 
na acumulação flexível e a sua ideologia dominante, até o próprio princípio derro-
tista/entreguista popular em parte da esquerda e a rejeição por qualquer forma de 
disciplina, estratégia e organização política. A crise é global, de modo que nunca fez 
tanto sentido o apelo de Karl Marx e Friedrich Engels: “proletariado do mundo todo, 
uni-vos!” (grifo nosso)

A Trumplândia
e a Desordem do Mundo

Filipe Mendonça
Instituto de Economia e 
Relações Internacionais 
da UFU (IERIUFU)

Davi Demuner 
Instituto de Economia e 
Relações Internacionais 
da UFU (IERIUFU)
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s impactos provocados 
pelo golpe arquitetado 
pelos setores conserva-
dores do País, em 2016, 
assustam, pela voraci-

dade pela qual os retrocessos e prejuí-
zos foram impostos para o conjunto dos 
trabalhadores, em tão curto prazo.

Como as forças que promoveram o 
golpe tinham como objetivos a retirada 
de direitos sociais e adequação do País 
às exigências do mercado, uma das pri-
meiras providências adotadas foi atirar 
no lixo os compromissos constantes do 
programa da chapa eleita, encabeçada 
por Dilma Rousseff, e implementar uma 
agenda política e econômica de exclusão 
social, sem qualquer respaldo das urnas.

A imediata reordenação dos minis-
térios e secretarias, logo após o golpe, 
extinguindo todas as pastas especiais li-
gadas a direitos sociais e preenchendo os 
cargos do primeiro escalão apenas com 
homens brancos, sinalizava claramente 
do ponto de vista simbólico a negação 
da diversidade e a imposição de uma 
cultura machista, sexista e homofóbica. 
A extinção dos Ministérios do Desenvol-
vimento Agrário e da Cultura, ainda que 
esse último tenha sido revertido em fun-
ção da pressão social, deixava claras as 
prioridades do novo governo ilegítimo.

A partir daí, uma avalanche de no-
vas medidas, implementadas em série, 
representou sobressaltos quase diários 
para os trabalhadores. Na falta de espa-
ço para citá-las todas, basta lembrar que, 
por meio de medida provisória, foram 
promovidas profundas mudanças na 
CLT, retirando direitos trabalhistas du-
ramente conquistados depois de muitos 
anos de luta. O caminho estava aberto 
para as terceirizações sem controle, com 
consequente redução de salários, fragi-
lização e precarização das relações de 
trabalho e ampliação da rotatividade no 

emprego. Nessa mesma linha, foi apro-
vada a PEC do teto dos gastos, congelou 
os recursos destinados às áreas sociais, 
como saúde e educação, pelos próximos 
vinte anos. Nas universidades, os efeitos 
maléficos dessa medida implicaram re-
dução drástica no orçamento, corte de 
bolsas e inviabilização de intercâmbios 
internacionais e de inúmeros projetos 
de ensino, pesquisa e extensão. 

Causa espanto o fato de que, há me-
nos de dois anos, nem mesmo os ana-
listas mais pessimistas em relação aos 
destinos do País poderiam imaginar 
que, em tão pouco tempo, o ilegítimo 
Governo Temer promoveria tantos re-
trocessos. E o pior, as consequências 
disso não se restringem aos nefastos 
efeitos imediatos, mas assumem pro-
porções em termos de perspectivas fu-
turas que, por ora, nem conseguimos 
aferir. Até porque, o que está em jogo é 
a sobrevivência daquilo que ainda resta 
da nossa frágil democracia. E, nesse as-
pecto, fica difícil avaliar até que ponto o 
Brasil avançou, mesmo depois desse in-
terregno de mais de três décadas de re-
lativa estabilidade democrática, ainda 
que nos refiramos à democracia formal. 
Digo isso porque, mais uma vez, reedi-
tando um passado que supúnhamos su-
perado, os setores conservadores mos-
traram que, diferentemente de outros 
países onde mesmo os endinheirados 

reconhecem a importância de se respei-
tar as regras do Estado Democrático de 
Direito, aqui, o DNA golpista permane-
ce inalterado. Inconformados com uma 
pequena distribuição de rendas que 
possibilitou aos pobres um mínimo de 
dignidade, os poderosos não tiveram 
pejo em, mais uma vez, rasgar a legis-
lação vigente e virar as regras do jogo 
para retirar do comando do País uma 
Presidenta eleita democraticamente 
pelo voto popular e colocar no seu lugar 
um governo ilegítimo, cuja assessoria e 
base de sustentação, seja dentro dos Mi-
nistérios ou no Congresso Nacional, é 
composta pelo que há de mais retrógra-
do no espectro político brasileiro. Não 
bastasse isso, os mesmos que se empe-
nharam adotando todo tipo de mano-
bra para aprovar um impeachment sem 
provas contra Dilma, com o falso argu-
mento de combate à corrupção, atingi-
do seus objetivos, não têm poupado es-
forços para manter Temer no comando 

do País, apesar de todas as denúncias 
de corrupção e falcatruas envolvendo o 
próprio Presidente, vários dos seus Mi-
nistros e inúmeros parlamentares que o 
apoiam. E mais, fazem isso tendo plena 
consciência de que estão dando suporte 
para um governo que conta com um dos 
mais baixos índices de aprovação presi-
dencial em toda história republicana. 

Diante desse quadro, não precisamos 
de muito esforço analítico para perceber-
mos que o golpe trouxe de volta a insta-
bilidade política e a insegurança, no que 
diz respeito ao funcionamento regular 
das instituições, além de disseminar o 
medo entre a população trabalhadora, 
causado pelo crescente desemprego e 
pelo retorno da fome e da miséria. Mas, 
tal como aconteceu em 1964, será no 
longo prazo que poderemos avaliar com 
mais precisão a profundidade desses 
retrocessos e o quanto de energia, de 
tempo e de lutas serão necessários para 
recuperar o terreno perdido.

O golpe de 2016 no Brasil 
e a Imposição de uma 
agenda regressiva para
os trabalhadores

Antônio de Almeida
Professor aposentado 
do Instituto de História 
(INHIS) da UFU
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ivemos em um tempo crivado de discursos, supos-
tamente ancorados na exigência e cumprimento 
das leis vigentes, apoiados por parcela da população 
brasileira, que adotando o discurso do/a outro/a, 
olha no espelho e não se vê. Para conferir legitimi-

dade a esses discursos, são utilizados vários dispositivos, in-
clusive de violências. Por exemplo: os/as donos/as do discurso 
buscam na repetição da afirmati-
va “Todos são iguais perante a lei”, 
na reprodução das representações 
dominantes sobre quem são os/
as criminosos/as e no fomento da 
ampliação do sentimento de medo, 
elementos para conquistar adesões 
ao projeto de um grupo minoritário, 
metamorfoseado em suposta defe-
sa da democracia, dos interesses da 
pátria e do bem coletivo. A sensação 
de insegurança e o medo são poten-
cializados em decorrência da ampla 
divulgação pela mídia conservado-
ra de um suposto caos e redução 
drástica da condição econômica e 
social, em decorrência da incapa-
cidade de determinados grupos go-
vernarem o País.

Para auxiliar a compreensão dos 
mecanismos presentes na partici-
pação excludente da população su-
balterna no projeto do/a outro/a, é 
importante destacar que, em torno 
desse processo, estão, também, sen-
timentos cultivados, ódio e medo, 
combinados com processos de cri-
minalização dos sujeitos individuais 
e coletivos que se colocam na luta 
contra qualquer tipo de discrimina-
ção e preconceito, a fabricação e divulgação de notícias falsas, 
e a favor da materialização do fim do Estado a serviço de pou-
cos. Destacar, ainda, que essa compreensão demanda refle-
xão sobre casos concretos, orientada por questões que podem 
auxiliar o reconhecimento dos componentes estruturantes da 
desigualdade social no Brasil. A partir da análise desses casos, 
pode-se ter a chance de romper com o agir sem considerar a 

vida concreta, as experiências em espaços determinados. Nessa 
perspectiva, a título de ilustração, rememoro fatos ocorridos no 
município de Uberlândia-MG: pessoas da raça negra são proi-
bidas de frequentar restaurante e clubes celebrados pela elite 
uberlandense (1980); polícia aborda dois jovens, voltando de 
atividades escolares, o branco é liberado e o negro revistado e 
qualificado como usuário de drogas, traficante e amigo dos tra-

ficantes (2018); mais de 10.000 crian-
ças na lista de espera por vagas nas 
escolas de educação infantil (2012); 
a quantidade de emprego com car-
teira assinada diminui (2018); uma 
parcela significativa de pessoas não 
têm acesso à moradia digna (2017); a 
Prefeitura não destina recursos para 
realização dos desfiles do Carnaval 
(2017); escolas construídas com re-
cursos públicos são terceirizadas e 
alunos/as perdem o direito aos kits 
de material escolar e uniforme, bem 
como o de ter professores/as concur-
sados/as, com salários dignos e car-
ga horária remunerada e necessária 
para a formação contínua (2018); o 
discurso majoritário divulgado pela 
mídia conservadora é o de que Uber-
lândia será reconstruída e será o fim 
do caos (2016), ao mesmo tempo em 
que ocorre do fim de programas com 
foco em direitos sociais. Refletindo 
sobre os discursos e as práticas men-
cionadas, questiona-se: o que ocorre-
ria se o prefeito de Uberlândia fosse 
um professor negro da rede pública 
de ensino e oriundo das classes po-
pulares?  Quais mecanismos seriam 
utilizados para demonstrar que esse 

lugar não é da pessoa negra e oriunda das classes populares? 
Quais sentimentos seriam mobilizados? Quais mecanismos em 
nome da justiça seriam utilizados? Qual imagem do prefeito se-
ria divulgada na mídia?  Talvez, as tentativas de responder a es-
sas questões revelassem rompimentos com o Estado Democrá-
tico de Direito, o apagamento e reescrita da lei maior do País, a 
farsa de que a lei é para todos/as.

A Constituição Brasileira
vigente foi escrita a lápis

e com espaço para interpretação, a partir dos
interesses da classe dominante e da raça branca?

Gercina Novaes
Faculdade de 
Educação (FACED) 
da UFU 
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ofertada será de qualidade muito infe-
rior em relação àquela da rede pública 
municipal de ensino, uma vez que as 
pessoas contratadas para atuarem nes-
sas escolas recebem piores salários, não 
contam com um plano de cargos e car-
reira ou de formação contínua, além de 
executarem maiores jornadas de traba-
lho. Trata-se de uma imposição de con-
dições precárias para as pessoas que 
trabalham nessas escolas. Isso resulta 
em uma desvalorização da profissão 
docente concernente às condições de 
trabalho, remuneração e carreira. 

Esse processo de privatização repre-
senta um retrocesso tanto para a qua-
lidade da Educação municipal, como 
para os/as trabalhadores/as da Educa-
ção. Perde a população e as trabalhado-
ras e trabalhadores.

Será que existe 
alguém se 
beneficiando com 
essa privatização??

A Educação brasilei-
ra vive um proces-
so de privatização 
e mercadorização 
do ensino desde 

o final da década de 1980 do século XX, 
processo este que foi acirrado nos idos 
dos anos 1990 e agudizado nos anos 
2000. Tal processo de privatização tem 
ocorrido, principalmente, por meio de 
transferência de recursos públicos para 
o setor privado, com as vendas de “pro-
dutos” para as escolas, como apostilas e 
outros materiais didático-pedagógicos. 
Este fator leva à consolidação de uma 
“privatização por dentro”, com grande 
estímulo à iniciativa privada, trans-
formando a Educação em mercadoria. 
O Estado se retira da esfera pública e 
transfere essa responsabilidade para o 
mercado. E a sociedade acaba assimi-
lando a ideia de que quem tem poder 
aquisitivo melhor pode adquirir um 
“produto de melhor qualidade”. 

Nessa esteira da privatização, o ano 
de 2018, no munícipio de Uberlândia, 
iniciou-se com “passos largos”. As 
moradoras e moradores dos bairros 
Pequis e Monte Hebron, depois de es-
perarem mais de um ano para usufru-
írem do direito fundamental à Educa-
ção - que de acordo com a LDB 9394/96 
é responsabilidade do Estado, e em 
específico, o ensino infantil e o Fun-
damental, é responsabilidade do poder 
municipal - o que receberam foram es-
colas terceirizadas. 

Durante o ano de 2017 a Secretaria de 
Educação transportou as/os estudantes 
desses bairros para outras escolas do 
município, alegando que não havia ver-
ba para a abertura das escolas. A saída 
para esse problema, por parte da Prefei-
tura Municipal, veio a partir de uma de-
cisão unilateral. A decisão em questão 
não foi discutida com o Conselho Mu-
nicipal de Educação (CME). De acordo 

com a Lei Nº 12.397, de 17 de março de 
2016, que dispõe sobre o CME, em seu 
artigo 4º, inciso IV, diz que compete a 
esse Conselho: “[...] emitir pareceres so-
bre as propostas de convênios, acordos 
ou contratos relativos a assuntos educa-
cionais a serem celebrados com o Muni-
cípio de Uberlândia”. 

Entretanto, nem esse Conselho, nem 
os outros Conselhos relativos à Educa-
ção, Conselho do Fundo de Manutenção 
e Desenvolvimento e da Educação Bási-
ca e de Valorização dos Profissionais da 
Educação (Fundeb) e do Conselho de 
Alimentação Escolar (CAE), foram se-
quer comunicados da decisão. A Câma-
ra de Vereadores/as também não pau-
tou o tema e aprovou o Projeto de Lei 
enviado pelo Executivo sem nenhuma 
discussão. Essas escolas foram transfe-
ridas para a ONG Fundação Cultural e 
Assistencial Filadélfia, que está gerindo 
as escolas. Ou seja, houve uma agudiza-
ção do processo de privatização. 

Para além da transferência dos re-
cursos públicos, desta vez, também 
o patrimônio público foi entregue à 
ONG. Entendemos que a Educação 

Privatização das escolas 
municipais de Uberlândia: 
retrocessos e perdas de direitos

Marina Ferreira de Souza Antunes 
Faculdade de Educação Física e Fisioterapia (FAEFI) da UFU
Grupo de Trabalho de Política Educacional
ADUFU – Seção Sindical
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Conselho Diretor 
(CONDIR) da Uni-
versidade Fede-
ral de Uberlândia 
(UFU), de janeiro 

a abril deste ano, discutiu a Resolução 
que passa a regulamentar as atividades 
do trabalho docente no âmbito da nossa 
Universidade. A proposta de Resolução 
apresentada foi resultado do trabalho 
realizado pela comissão constituída 
pela Portaria R no 1434, de 25 de julho de 
2017, em que representantes das Unida-
des Acadêmicas, ESEBA, Sindicatos e 
DCE se debruçaram para produzi-la em 
um prazo exíguo, considerando a com-
plexidade e detalhamento do tema, com 
o escopo de apresentá-la rapidamente 
para discussão no CONDIR.

Destaca-se que muitas das norma-
tivas internas que regulamentam a 

atividade laboral docente foram imple-
mentadas nas últimas décadas do sécu-
lo passado e carecem efetivamente de 
atualização e de uniformização. Ocorre, 
entretanto, que a celeridade exigida nos 
trabalhos da comissão repercutiu no não 
amadurecimento da discussão no corpo 
docente de várias Unidades. Tal situação 
exsurgiu, em virtude da inércia de mais 
de vinte anos por parte da própria UFU 
e, que, repentinamente, por pressão 
de órgãos de controle externos, trouxe 
consigo uma obrigatoriedade de rápida 
produção de uma normativa, sem que as 
Unidades Acadêmicas e Unidades Espe-
ciais de Ensino pudessem discutir mais 
atentamente e profundamente a propos-
ta apresentada pela Comissão.

Como as condições sob o aspecto 
temporal estavam determinadas e não 
foi possível revertê-las nos debates inter-

nos do Conselho Diretor, consideramos 
que as propostas discutidas e aprovadas 
atenderão, em certa medida, às complexi-
dades e particularidades do exercício da 
atividade docente, entretanto, não tive-
ram a profundidade e o caráter democrá-
tico que se exigia para a sua aprovação.

Mas em uma questão é necessária 
a reflexão: a Universidade precisa re-
tomar o exercício de sua autonomia 
urgentemente. A presente Resolução 
como outras aprovadas recentemente, 
acaba por atender mais às demandas de 
órgãos externos do que o interesse da 
nossa própria comunidade.

Por fim, e para conhecimento geral, 
o texto aprovado no CONDIR divide-
-se em três capítulos: das atividades 
docentes inerentes ao magistério; do 
plano de trabalho docente; e, dos regi-
mes de trabalho.

Plano de Trabalho Docente
N

O
TA

S
 e

 C
O

M
E

N
TÁ

R
IO

S

Arthur Santana, advogado da ADUFU, sobre o Reconhecimento de Saberes e Competências:   
“O RSC é um incremento salarial ao adicional Retribuição por Titulação (RT) da/o servidor/a da 
ESEBA e da ESTES. Trata-se de um incremento que “eleva”, em um nível, a RT da/o servidor/a. 
No dia 28 de fevereiro, foi protocolada uma ação coletiva do sindicato para que esse direito seja 
concedido aos servidores e servidoras aposentados e aposentadas da ESEBA e ESTES”.

Maria Cristina Sagário, do SINTET, sobre o Carnaval de Lutas:
“É preciso que haja resistência para defender festividades da cultura popular como o carnaval, é 
possível fazer essa resistência com alegria.  É importante defender a cultura, pois é uma lingua-
gem que consegue dialogar com todos os segmentos. Por meio da cultura a gente deixa o nosso 
recado, não é à toa que no período da ditadura a cultura foi tão perseguida”.

Professora Cláudia Costa, diretora da ADUFU, sobre o recurso aberto pela ADUFU junto ao 
CONSUN referente a Resolução que desconsidera parte da carga horária de estágio que seria 
contabilizada aos docentes e as docentes que ministram essa componente curricular:
“Nós, junto com o fórum de licenciaturas, trazemos a importância da indissociabilidade da te-
oria e da prática nessa componente curricular e também da atribuição total da carga horária. 
Valorizamos as licenciaturas, o trabalho dos e das docentes e dos estágios. Convidamos todas 
e todos para que façam essa discussão com seus pares, nas suas unidades e com seus represen-
tantes no CONSUN”.

Helvécio Damis
Faculdade de Direito
(FADIR) da UFU
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R ecentemente, nos dias 
09 e 10 de maio, a iné-
dita experiência nos 
últimos doze anos de 
uma eleição com duas 

chapas para o ANDES-SN movimentou 
o ambiente acadêmico de norte a sul do 
País. O pleito estimulou intensas cam-
panhas que aproximaram os candidatos 
de suas bases, disputando voto a voto. 
Dessa disputa, saiu fortalecida a demo-
cracia sindical, que, em um momento 
de crise, demonstrou-se vigorosa e apta 
a encorajar a luta de companheiros e 
companheiras frente ao desmonte da 
universidade que vivemos.

O ANDES-SN configura-se como 
um importante instrumento de luta a 
favor da categoria docente no cenário 
nacional. Contudo, particularmente 
na última década, após a sua filiação à 
CSP- Conlutas, é possível observar er-
ros nas avaliações da conjuntura que 
reverberam nas orientações políticas e 
ideológicas do ANDES-SN, com graves 
consequências deletérias para a catego-
ria docente. Vale dizer que esta central 
sindical demorou dois anos para assu-
mir que houve um golpe de Estado em 
2016 no Brasil, e de forma indisfarçável 
o apoio ao impeachment da ex-Presi-
denta Dilma Rousseff, sob a consigna 
“fora todos”. De fato, observamos que, 

particularmente nos últimos anos, o 
ANDES não conseguiu fazer o enfren-
tamento à altura às medidas autoritá-
rias do governo ilegítimo de Temer, que 
tomou de assalto o Estado brasileiro. 

Nesse período, cresce significativa-
mente o número de docentes descon-
tentes com as diretorias do ANDES-SN, 
particularmente frente à maneira tími-
da pela qual conduzem a entidade dian-
te do golpe que avança em nosso País, 
culminando finalmente, num grupo 
organizado que congrega docentes de 
todas as regiões do Brasil na forma de 
um coletivo que se intitulou RENOVA 
ANDES. Esse coletivo organizou uma 
chapa, apresentada no 37º Congres-
so do ANDES-SN (Salvador, janeiro 
de 2018) para concorrer à diretoria 
do ANDES-SN. Com propostas cons-
truídas coletivamente e apresentadas 
em sua candidatura, o Renova Andes 
apontou as perspectivas futuras e de-
sejadas, bem como os descaminhos 
trilhados pelas últimas diretorias de 
nosso sindicato nacional.

Nesse processo, as bandeiras de luta 
e propostas que a ADUFU-SS vinha de-
fendendo nos últimos congressos do 
Andes se somaram às propostas apre-
sentadas pelo Renova ANDES, acirran-
do o enfrentamento aos equívocos das 
avaliações de conjuntura do ANDES-

-SN. Coerentemente com a posição as-
sumida pela nossa seção sindical, foi 
solicitada a inclusão na pauta da As-
sembleia Geral da ADUFU-SS, ocorrida 
no dia 21/12/2017, e aprovado o apoio à 
“chapa de oposição” à diretoria atual do 
ANDES, ou seja, o apoio à chapa 2, RE-
NOVA ANDES.

Mesmo não tendo o resultado ofi-
cial das urnas, quando finalizamos 
este texto, é possível afirmar que a 
chapa que representa a continuida-
de das gestões anteriores do Andes-
-SN venceu as eleições, com um total 
aproximado de 8.301 votos, a favor da 
Chapa 1: ANDES AUTÔNOMO E DE 
LUTA e, 6.895 Votos, a favor da Chapa 
2: RENOVA ANDES.  

Com este resultado nas urnas, e com 
o acirramento de concepções distintas 
acerca dos encaminhamentos e ban-
deiras de lutas de cada chapa para nos-
so sindicato nacional, avaliamos que o 
papel desempenhado nessas eleições 
fortalecerá o Andes e resgatará a parti-
cipação das bases no processo de forma 
ampla e qualificada. A ADUFU-SS, sob 
a Gestão “Resistir e Lutar”, continuará 
pautando e defendendo as bandeiras 
de nossa categoria junto ao sindicato 
nacional e, particularmente, acirrará o 
enfrentamento a esse governo ilegítimo 
e suas contrarreformas.

Eleições do ANDES
Sindicato Nacional

Benerval P. Santos
Faculdade de Educação
(FACED) da UFU

Eduardo Giavara
Faculdade de Ciências 
Integradas do Pontal 
(FACIP) e ADUFU-SS
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A luta das mulheres

E m Uberlândia, as atividades realizadas no 8 de março 
por movimentos sociais, sindicatos, partidos e coleti-
vos tiveram como pautas: “Saúde e educação para to-
das”, “Não à violência contra a mulher”, “Nenhum di-
reito a menos”, e “Por mais mulheres na política”. Esses 

quatro temas têm em comum um objetivo: a luta pela vida das mulhe-
res. Sim, vida no sentido de vida ou morte! Desrespeitos a essas pau-
tas levam ao falecimento de milhares de mulheres por dia. E quatro das 
mulheres que foram lembradas e homenageadas durante as atividades, 
infelizmente, exemplificam como cada um desses temas pode ser fatal.

MARIELLE FRANCO
POR MAIS MULHERES NA POLÍTICA

Marielle Franco mulher preta, mãe, lésbica, socióloga, feminista, mili-
tante dos direitos humanos e moradora da Favela. Foi a quarta vereadora 
mais votada do Rio de Janeiro, era a única mulher negra entre os 51 vere-
adores da Câmara. Assim que foi nomeada como Relatora da comissão 
que monitoraria a intervenção militar, foi executada com quatro tiros na 
cabeça. O autor e o/os mandante/s do crime não foram identificados.

CACIQUE KAUN POTY GUARANI
SAÚDE E EDUCAÇÃO PARA TODAS

Cacique Kaun Poty Guarani precisou sair de sua aldeia aos cinco anos 
por causa de um incêndio criminoso. Pôde estudar pouco. Dedicou a 
vida à luta pelo direito dos e das indígenas não aldeados. Morreu em um 
hospital público de Ituiutaba-MG, de Sepse, uma infecção generalizada 
que surge quando uma infecção local não é controlada. 

ROSALINA BUCCIRONE
NÃO A VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER

Rosalina Buccirone foi assassinada grávida, aos dezenove anos, por 
seu marido, Tubal Vilela. Apesar de réu confesso, ele foi absolvido após 
“explicar” que matou por desconfiar de traição. Para o júri, ele resguardou 
sua honra e Tubal Vilela ficou livre, chegando anos depois a se tornar pre-
feito de Uberlândia. A praça principal da cidade ainda tem o nome dele.

ISMENE MENDES
NENHUM DIREITO A MENOS

Ismene Mendes, advogada de Patrocínio–MG, graduada em direito 
pela UFU, defendia os direitos de trabalhadoras/es rurais. Foi barbari-
zada e assassinada a mando de fazendeiros. A polícia concluiu que ela 
se autoestuprou e depois cometeu suicídio. Mulheres de Uberlândia 
lutam na justiça para mudar o nome da Praça Tubal Vilela para Praça 
Ismene Mendes.

Precisamos dizer NÃO aos retrocessos e SIM às vidas das Mulhe-
res. Esse governo tem lado, e não é nosso. Seguimos na luta pelo di-
reito à saúde pública de qualidade; pela revogação da PEC 241; contra 
a PEC 181; por nenhum direito a menos; contra a Reforma Trabalhis-
ta, a Reforma da Previdência; por mais mulheres na política; contra 
a Intervenção do exército no Rio. Em resumo, todas essas lutas são 
pela vida das mulheres!

fb.com/ADUFUSS comunicacaoadufu@gmail.com www.adufu.org.br  R. Nelson de Oliveira, 711 - Santa Mônica, Uberlândia (MG)

Letícia França
Jornalista da ADUFU-SS
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