ATA DA ASSEMBLEIA GERAL DA ADUFU-SS, realizada no dia dezoito de maio de
2017, nos Anfiteatros A e B do Bloco 5R, do Campus Santa Mônica, iniciada às
dezessete horas e três minutos e com a presença de 24 professores(as). A Assembleia
iniciou com a formação da Mesa Diretora composta pelas Professoras Jorgetânia da
Silva Ferreira na Presidência e Iara Maria Mora Longhini na secretaria. A mesa foi
aprovada. A Presidenta apresentou a pauta: 1) Informes; 2) Análise de Conjuntura; 3)
Paralisação Nacional no dia 24/05/17; 4) Participação no Ocupa Brasília e 5) Outros
Assuntos. A presidenta da mesa propôs a exclusão do item 2) Análise de Conjuntura da
pauta, tendo em vista os acontecimentos políticos nacionais e a realização de um Ato
Público chamado para a mesma tarde com a pauta Fora Temer e Diretas Já. A
professora argumentou ainda que nova assembleia será chamada para aprofundar a
análise da conjuntura e tratar de outros temas da agenda local, a princípio agendada para
06 de junho. A proposta foi submetida a votação e aprovada por unanimidade. Assim, a
pauta ficou: 1) Informes; 2) Paralisação Nacional no dia 24/05/17; 3) Participação no
Ocupa Brasília e 4) Outros Assuntos 1) Informes: Jorgetânia relatou sobre a
transformação do Comitê Regional contra a Reforma da Previdência em Comitê
Regional contra as Reformas da Previdência e Trabalhista e informou sobre a proposta
de envio de ônibus a Brasília no dia 24/05 feita por esse Comitê. Informou sobre a
realização do Boteco da Adufu em homenagem aos/às médicos/as cubanos/as que
estiveram aqui em nossa região e que, provavelmente, o mesmo será realizado no dia
26/05/17, na sede da Adufu. Fez um informe sobre a eleição para a Direção Executiva
da Adufu, dizendo que em breve sairá o edital. Também informou sobre pautas
preocupantes nos Conselhos Superiores da UFU, como a resolução da progressão e
promoção e a de normatização do trabalho docente. 2) Paralisação Nacional no dia
24/05/17: Jorgetânia começou falando das ações ocorridas no dia 28/04 (greve geral).
Informou sobre a reunião do Setor das Federais ocorrida em conjunto com a do Setor
das Estaduais e Municipais, nos dias 12 e 13 de maio, no Rio de Janeiro e destacou que
os informes das seções sindicais foram animadores, mostrando a força da greve geral
em todo o Brasil. Destacou que o dia 24/05 é dia de paralisação e não de greve geral
chamada pelas centrais sindicais. Segundo a professora, o Sintet, em assembleia
realizada no dia 17/05 deliberou pela paralisação no dia 24/05. A professora Mariza
informou sobre as reuniões realizadas na ESEBA sobre esse ponto e foi deliberada a
adesão à paralisação nesse dia. Professora Viviane quis um esclarecimento quanto ao
envolvimento de outros setores nessa paralisação, já que não é uma atividade chamada
pelas centrais sindicais. Jorgetânia esclareceu que não é greve geral, mas são as mesmas
forças que chamaram a greve geral do dia 28/04 que estão chamando o Ocupa Brasília.
Foi questionado se menores de idade poderão ir a Brasília e foi dito que não, a menos
que estejam acompanhando de seus responsáveis. Colocada em votação a paralisação, a
mesma foi aprovada com uma abstenção. 3) Participação no Ocupa Brasília: Jorgetânia
falou da perspectiva de envio de vinte ônibus, mas do desejo de envio de vinte e cinco,
ou seja, de 1000 pessoas. A proposta da Adufu é de arcar com as despesas de 5 ônibus.
A professora informou que no dia 19/05 haverá reunião do Comitê Regional para
organização dessa atividade. Benerval pediu para haver separação entre a Adufu
disponibilizar ônibus e ter ônibus com a nossa base. Insistiu que são duas coisas
diferentes: contribuir com dinheiro para envio de ônibus e enviar ônibus com
professores. Jorgetânia enfatizou que o envio de ônibus é uma proposta em
construçãona forma de organização das listas, que será feita pelo comitê na reunião

agendada. A proposta de envio de ônibus para o Ocupa Brasília, foi colocada em
votação e aprovada por unanimidade, assim como o apoio para alimentação dos/as
participantes. Às 17h50 a assembleia foi encerrada. A presente ata foi assinada por mim,
Professora Iara Maria Mora Longhini, 1ª. Secretária e pela Professora Jorgetânia da
Silva Ferreira, Presidente da Mesa Diretora. Uberlândia 18 de maio de dois mil e
dezessete.
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