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Eleição para diretoria da Adufes
ocorrerá dia 30 de novembro
Além da nova diretoria, será eleito o Conselho de Representantes do sindicato

No dia 30 de novembro,
ocorrerão as eleições para
a diretoria da Adufes, que
irá assumir o sindicato pelo
biênio 2012/2013. Além de
encaminhar as deliberações da base da categoria, a
diretoria é responsável por

informar, organizar e incentivar as lutas do movimento
docente.
Atualmente, a diretoria
do sindicato é composta dez
membros, sendo distribuídos pelos seguintes cargos:
Presidente, Vice-presidente,

Secretário Geral, Primeiro
Secretário, Tesoureiro Geral,
Primeiro Tesoureiro e 1º, 2º,
3º e 4º suplentes.
Na eleição deste ano,
duas chapas estão concorrendo à diretoria da Adufes.
Neste jornal, poderão ser

conhecidas as propostas das
chapas e sua composição.
Debate. O debate entre
as chapas será realizado na
sede da Adufes, dia 28 de
novembro, às 10h30. Será
um momento importante de
discussão com os candidatos.

Conselho de Representantes também será escolhido na eleição
Nesta eleição, além da
diretoria da Adufes, também serão eleitos os integrantes do Conselho de
Representantes. Conforme o
regimento interno do sindicato, o Conselho reúne professores de todos os centros
da universidade para articular as demandas docentes
de cada local de trabalho. O
mandato do Conselho dura
o mesmo tempo que o da
diretoria: dois anos.

Cada centro tem a quantidade de conselheiros proporcional ao número de docentes, ou seja, 1 conselheiro
para cada 100 professores.
Por isso, os maiores centros
possuem mais representantes. Nesta eleição, o Centro
de Ciências da Saúde (CCS)
elegerá 3 representantes. O
Centro de Ciências Jurídicas e Econômicas (CCJE), o
Centro de Ciências Humanas e Naturais (CCHN) e

o Centro Tecnológico (CT)
irão eleger 2 conselheiros.
Os demais centros, Centro de Ciências Agrárias
(CCA), Centro de Artes
(CAr), Centro de Ciências
Exatas (CCE), Centro de
Educação Física e Desportos (CEFD), Centro de Educação (CE) e Centro Universitário Norte do Espírito
Santo (Ceunes), irão eleger
1 conselheiro. Todos os
integrantes dos conselhos

possuem suplentes.
Comissão eleitoral.
Para coordenar os trabalhos
da eleição, foi eleita uma
comissão eleitoral, cujo
presidente é o professor
Anderson Soncini Pelissari
(CCJE). Como titulares,
estão os professores Antonio Luiz Rosa (CCE) e Marison Luiz Soares (CCJE). O
professor Marcelo Martins
Barreira (CCHN) integra a
comissão como suplente.

Debate entre as chapas dia
28/11, às 10h30, na sede da Adufes
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Chapa Adufes é pra Lutar
Somos um grupo de professores que entende ser necessário
um novo direcionamento para
o nosso sindicato. Hoje não são
poucos os docentes que se filiam
à Adufes apenas por conta dos
convênios firmados, principalmente o do plano de saúde. Não
somos contra o convênio mas,
se grande parte da categoria só
vê no sindicato um bom corretor
de planos de saúde, tem alguma
coisa muito errada.
Um sindicato existe para
lutar. A Adufes, particularmente,
existe para lutar pelo salário,
pelos direitos trabalhistas, pela
aposentadoria integral dos professores ! Lutar contra o assédio
moral, contra a precarização
do trabalho docente, contra as
doenças ocupacionais. Lutar por
mais verbas para a Educação,

Saúde, Ciência e Tecnologia.
Tudo isto, dentro do contexto das
lutas gerais dos trabalhadores. E
achamos que nosso sindicato não
tem cumprido adequadamente
este papel e é necessária uma
mudança no seu modo de atuar.
Isto ficou claro nas discussões
recentes sobre greve. O sindicato
não jogou peso na mobilização
da categoria, não pressionou a
direção do Andes pela construção da greve, nem buscou uma
unidade com Sinasefe e Sintufes,
realizando atividades conjuntas.
Quando a direção do Andes,
de forma equivocada assinou o
malfadado acordo com o MPOG,
a categoria foi pega de surpresa,
pois a diretoria da Adufes não
expôs claramente a situação que
se desenhava aos professores.
Nós defendemos o Andes-SN

Conheça as propostas
Queremos debater com cada um dos professores da Ufes, ativos e aposentados, as nossas propostas. Algumas delas estão elencadas aqui:
• Defender a aplicação imediata de 10% do PIB na Educação Pública;
defesa do serviço público e gratuito e de qualidade para todo(a)s;
• Lutar pela reposição das perdas salariais dos últimos anos;
• Em defesa da Autonomia Universitária, contra a privatização dos HU’s;
• Valorizar a participação dos aposentados, defendendo a paridade salarial;
• Acompanhar de forma crítica e independente as ações da reitoria;
• Defesa do projeto de carreira docente construído pelo Andes;
• Construção de sub-sedes nos campi do interior. Regulamentar as
• Assembleias Setoriais nestes campi;
• Realizar pesquisas junto aos professores para conhecer o que pensam
os docentes atuais da UFES e o que pensam sobre a atuação do sindicato. Transparência nos gastos;
• Acompanhar a conjuntura política e econômica nacional e internacional, com participação ativa nas articulações e lutas dos movimentos
sociais do campo e da cidade;
• Transformar a Adufes em um espaço ativo de debates, em parceria com
grupos de pesquisa e extensão e outros movimentos sindicais e sociais;
• Construir coletivamente pautas de reivindicações com TAEs e estudantes;
• Atuar contra o assédio moral, discriminação racial, de gênero e de
orientação sexual. Defesa da diversidade de pensamento;
• Ampliação das confraternizações e atividades culturais nas sedes da
Adufes;
• Lutar contra todas as “reformas” que tiram direitos dos trabalhadores.
• Contra a Criminalização dos movimentos sociais;
• Participação efetiva nos fóruns do Andes e da CSP-Conlutas. Participar
da construção da CSP-Conlutas no ES.

contra os ataques do governo
e dos sindicalismo oficial, mas
não concordamos com tudo
sua direção faz. A forma antidemocrática como a assinatura
do acordo se deu foi desmobilizadora e frustrante.
Outro ponto: achamos que
a Adufes se posicionou mal nas
últimas eleições para reitor. Seu
jornal expôs algumas propostas
da categoria, mas não foi cobrada
dos candidatos uma posição
frente a elas. Era necessário ser
consequente e denunciar os
candidatos que não defendessem
estas propostas! Esta seria a postura de um sindicato combativo.
Se a Adufes fincasse questão
por auditoria na FCAA, combate
aos cursos pagos, revisão da
EAD, balanço do Reuni, etc... as
discussões na eleição seriam bem
diferentes!
Nestes dois casos, fica clara
a perspectiva que queremos

dar ao nosso sindicato. Desde
o nosso nome, a concepção
está expressa: sindicato é pra
lutar! Não basta ter uma Adufes
gerente de convênios. Não é
suficiente lutar apenas no plano
jurídico. É necessário mobilizar
as energias latentes em nossa
categoria, fazer um trabalho de
base consistente, ter coragem de
se posicionar, ousar ir contra o
senso comum! A Adufes tem que
ser protagonista na disputa política dentro da Universidade. Sua
direção deve ser a vanguarda que
motiva, e não a retaguarda que
despotencializa, que enfraquece!

Raphael Góes Furtado

Conheça a Chapa Adufes é pra Lutar
Presidente: Raphael Góes Furtado (Ceunes)
Vice Presidente: Luís Eustáquio Soares (CCHN)
Secretário Geral: André Augusto Michelato Ghizelini (CCHN)
Primeiro Secretário: Áureo Banhos dos Santos (CCA)
Tesoureiro Geral: Antônio Carlos Moraes (CEFD)
Primeiro Tesoureiro: Ivan Marcelo Gomes (CEFD)
Primeiro Suplente: José André Lourenço (Ceunes)
Segundo Suplente: Francisco Estevão Cota (CT)
Terceiro Suplente: Alexsandro Meireles (CCHN)
Quarto Suplente: João Saldanha (CCHN)
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Chapa Adufes Autônoma e Democrática
Breve histórico
Em 2002, quando a chapa
“Adufes Autônoma e Democrática”
assumiu a gestão da Adufes, foram
seguidas novas diretrizes políticas,
sindicais e administrativas. Nesses
anos, muita coisa foi feita e vários
docentes estiveram conosco, compondo a diretoria e participando
das atividades sindicais, sempre
prontos para lutar pelos interesses
da categoria.
A Adufes estava mergulhada
em dívidas e com muitos problemas
de gestão. No plano Unimed, não
havia controle sobre o quadro de

usuários. Medidas rigorosas foram
tomadas e com a participação
dos associados, as dívidas foram
quitadas. Recentemente, diante da
atual postura da Unimed, tivemos,
novamente, que atuar de maneira
firme para garantir nossos direitos.
Hoje, temos duas decisões judiciais
a favor da Adufes que impedem a
Unimed de cancelar o plano e não
permite o reajuste abusivo de 28%.
Essa negociação exigiu muito no
último mandato, mas deu muita
experiência para seguir defendendo
o direito dos associados.
Hoje a Adufes possui uma boa

Conheça as propostas
Autonomia em relação à reitoria da UFES, aos partidos políticos e aos
governantes e pela democracia e respeito às deliberações tomadas pela base.

• Formular propostas políticas em
torno de temas que impactam
diretamente na carreira docente
• Criar o observatório sobre
saúde do docente, a fim de
identificar os reais determinantes que interferem na sua vida
particular e acadêmica;
• Defender a democracia e a
transparência administrativa,
acadêmica e financeira da universidade;
• Buscar junto à administração
da UFES as reais condições de
funcionamento dos cursos do
REUNI;
• Interagir com mais intensidade
junto à gestão da UFES no sentido de melhorar as condições
de trabalho do docente
• Intervir junto à UFES no sentido de eliminar o excesso de
burocracia administrativa;
• Promover articulação dos três
segmentos da universidade
(docentes, estudantes e técnicoadministrativos)
• Participar de atividades envolvendo a construção e consolidação da CSP-Conlutas nacional e
estadual
• Acompanhar e propor debates e
ações sobre políticas afirmativas
na UFES

• Fortalecer a unidade da Adufes
por meio de suas instâncias
deliberativas e consultivas tais
como o grupos de trabalho e
conselho de representantes;
• Estender a realização da festa
julina e ponto de encontro para
os campi do interior;
• Continuar valorizando as discussões dos temas importantes
para a categoria através dos
grupos de trabalho, incentivando e aumentando a participação dos professores ativos e
aposentados;
• Manter o plantão da assessoria
jurídica e da diretoria nos campi
de São Mateus e Alegre;
• Promover alterações no
regimento da Adufes com o
objetivo de permitir aos professores dos campi do interior de
se posicionarem através do voto
em assembleias locais;
• Fazer intervenções junto à
reitoria e aos conselhos da
UFES para que os professores
aposentados possam votar nas
eleições para reitor e também
participar do conselho universitário;
• Defender o princípio da equivalência salarial entre docentes da
ativa e aposentados.

Integrantes da Chapa

José Antonio

Temístocles Luz

Flávia Maneguelli

Mariane Lima

Geraldo Sisquini

Thiago Drumond

Rafael Gomes

Bernardete Mian

Susane Petinelli

Maria Daniela

saúde financeira, que permite o
bom funcionamento da associação,
além de um setor de comunicação
ativo. Criou-se mais um jornal,
“Fique por Dentro” e a página na
internet foi substituída por uma
mais interativa e moderna. Regularizou-se a situação da sede junto à
UFES e a reformamos, tornando-a
um espaço desejado e utilizado pela
comunidade acadêmica.
Atividades sindicais locais e
nacionais
Intensificou-se a participação
em eventos do Andes-SN com
incentivo aos grupos de trabalho
(GTs) locais e nacionais. Foram
realizadas discussões e seminários
sobre o estágio probatório, carreira
docente, previdência, saúde docente
nos campi de Vitória e do interior.
Foi criado o plantão da diretoria
e assessoria jurídica nos campi de
São Mateus e Alegre, evitando o
deslocamento dos docentes.
No nível local, estamos,
constantemente, nas instâncias da
UFES, buscando solução para os
problemas causados aos docentes,

seja pelas medidas tomadas pelo
Governo Federal ou pelas iniciativas da nossa universidade.
A Adufes e os movimentos
sociais
A diretoria da Adufes compreende a diversidade social de
sua ação política, posicionando-se
abertamente nos embates sociais
justos e éticos. Na medida em que
fazemos parte de um movimento
social mais amplo, reafirmamos
nosso compromisso na colaboração
com outros movimentos sociais
engajados em lutas afins aos nossos
ideais, sem lançar mão do direito
e do dever de autonomia de cada
movimento.

José Antônio da Rocha Pinto

Conheça a Chapa Autônoma e Democrática
Presidente: José Antônio da Rocha Pinto (CCE)
Vice Presidente: Temístocles da Souza Luz (CT)
Secretária Geral: Flávia Meneguelli Ribeiro Setubal (CCJE)
Primeira Secretária: Mariane Lima de Souza (CCHN)
Tesoureiro Geral: Geraldo Rossoni Sisquini (CT)
Primeiro Tesoureiro: Thiago Drumond Moraes (CCHN)
Primeiro Suplente: Rafael da Silveira Gomes (CCHN)
Segundo Suplente: Bernardete Gomes Mian (aposentada)
Terceiro Suplente: Susane Petinelli Souza (CCJE)
Quarto Suplente: Maria Daniela Corrêa de Macedo (CCS)
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Urnas de votação estarão disponíveis
em todos os centros da Ufes

No dia 30 de novembro, a
votação para a diretoria da
Adufes e para o Conselho de
Representantes ocorrerá em
todos os centro da universidade e também na sede da
Adufes, onde votarão apenas
os aposentados. Poderão
votar todos os professores
associados que se vincularam à Adufes até o dia
da publicação do edital de
convocação das eleições, dia
3 de outubro.
Para votar, basta apresen-

tar um documento de identidade com foto. A votação
será em cédula de papel.
Confira abaixo o local das
urnas por centro e o horário
de votação.
Resultado da eleição
será divulgado dia 1º de
dezembro. A apuração das
eleições será realizada na
sede da Adufes, a partir das
9 horas do dia 1º de dezembro. A expectativa é de que
o resultado será divulgado
nesse mesmo dia.

Foto: Arquivo Adufes

Votação para diretoria da Adufes ocorrerá em todos os campi.

Confira os locais de votação
Prédio da Patologia (em frente ao RU), Prédio
Administrativo e IOUFES

8h às 18h

Na frente do Prédio da Secretaria Geral

8h às 18h

Centro de Educação Física e Desportos (CEFD)

No Hall do Prédio do CCV

8h às 18h

Centro de Ciências Humanas e Naturais (CCHN)

Na frente do Prédio Departamental

8h às 21 horas

Hall do Prédio Departamental

8h às 21 horas

Centro Tecnológico (CT)

Na frente do Prédio da Secretaria Geral

8h às 21 horas

Centro de Educação (CE)

Na entrada do Prédio Departamental

8h às 21 horas

No Prédio Departamental

8h às 21 horas

Centro de Ciências da Saúde (CCS)
Centro de Artes (CAr)

Centro de Ciências Jurídicas e Econômicas (CCJE)

Centro de Ciências Exatas (CCE)
Centro de Ciências Agrárias (CCA)

No prédio central da Administração

8h às 12h e de 14h às 17h

Centro Universitário Norte do Espírito Santo (Ceunes)

No prédio central da Administração

8h às 12h e de 14h às 17h

Sede da Adufes (somente aposentados)

Hall de entrada

8h às 18h
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