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• ADUFSCAR PARTICIPA 

Sindicatos discutem Decreto de Bolsonaro que remete aposentadoria ao INSS 

A presidenta da ADUFSCar, Fernanda Castelano Rodrigues, participou no dia 01 de 
dezembro, de um debate virtual sobre o Decreto 10.620 que trata da centralização das 
aposentadorias dos servidores públicos no INSS. A live foi realizada pela Adunifesp em 
parceria com o Sintunifesp, Adufscar e Sintufscar. 

Além de representantes de cada entidade sindical das 3 universidades federais de 
São Paulo, o evento teve a participação da presidenta do Sindicato do INSS de SP, Vilma 
Ramos, que relatou as condições ultra precárias (sucateadas, sem treinamento, sem 
concursos) em que se encontra hoje o INSS; e da advogada Graziele Rossi Crespan, que 
entrou com Amicus Curiae na Ação de Inconstitucionalidade contra o Decreto, em nome 
do Sindsef, Fonasef, Fasubra e outros sindicatos nacionais de servidores. 

Para a ADUFSCar é fundamental essa troca de informações entre as entidades, 
qualificar os argumentos e unir forças, principalmente neste momento de ataque ao 
funcionalismo. 

A live está disponível no canal da Adunifesp no Youtube. 

Clique no link para assistir:  https://www.youtube.com/watch?v=bpFOIxaCmWc 

  

RODA DE CONVERSA 

Debate público aborda ações para amenizar impactos da pandemia na Universidade  

Na última quinta-feira, 02 de dezembro, o vice-presidente da ADUFSCar, Marcos 
Soares, participou da reunião que discutiu a transição do ensino remoto/presencial. Um 
dos objetivos é refletir sobre o que pode ser feito para amenizar os impactos da 
pandemia e do ensino remoto sobre todas(os). 

A iniciativa é uma sugestão do professor Jorge Mattar Villela, do Departamento 
de Ciências Sociais, e busca envolver diferentes instâncias da Universidade, desde os 
sindicatos (docentes e TAs), coordenações de cursos, chefias de departamento, ProACE, 
DCE e outros. 

https://www.youtube.com/watch?v=bpFOIxaCmWc


Neste segundo encontro realizado pelo grupo, o professor Marcos apresentou a 
proposta deliberada na Assembleia Geral da ADUFSCar, referente à realização de uma 
plenária conjunta com estudantes e técnicos-administrativos para debater o tema. 

  
• AÇÃO SOLIDÁRIA 

ADUFSCar e SINTUFSCar realizam ação solidária neste Natal  

A ADUFSCar e o SINTUFSCar realizam, neste mês de dezembro, uma ação 
solidária para a arrecadação de recursos para distribuição de cestas de Natal a mais de 
300 trabalhadoras e trabalhadores terceirizadas/os de todos os campi da UFSCar. O 
objetivo da campanha é alcançar aproximadamente R$30 mil em doações. 

A campanha é um reconhecimento ao trabalho e ao apoio dessas/es parceiras/os 
que, especialmente desde que as atividades presenciais foram suspensas, têm 
desempenhado um papel na linha de frente da manutenção dos serviços essenciais da 
Universidade. 

Acesse nosso site para obter mais informações e faça já a sua doação: 
www.adufscar.org.br 

   

·         ADUFSCar RECOMENDA!  

O PROIFES-Federação realiza de 6 a 10 de dezembro a Semana dos Direitos 
Humanos, de maneira híbrida, com programação presencial em Brasília e virtual em 
todo o país e exterior. 

A Semana terá uma performance artística relacionada à volta da fome no Brasil, uma 
reunião híbrida do Grupo de Trabalho Direitos Humanos e uma roda de conversa com 
representantes da Confederação Sindical da Educação dos Países de Língua Portuguesa. 

A programação completa da Semana dos Direitos Humanos está disponível no link: 

https://www.proifes.org.br/proifes-realiza-semana-dos-direitos-humanos-de-6-a-10-
de-
dezembro/?fbclid=IwAR2HuV89858VYTTnspytn62lO76rPdR2WCUEpLb73jjyY3PeP8Hv
mgH_6S8 

  

·         SEDES DA ADUFSCar 

Novos e-mails e plantão de atendimento  

Informamos que as sedes da ADUFSCar estão com novos endereços de e-mails para 
atendimentos das/os associadas/os. Nos próximos dias, os e-mails antigos serão 
desativados. 

  
ADUFSCar São Carlos 

http://www.adufscar.org.br/
http://www.adufscar.org.br/
https://www.proifes.org.br/proifes-realiza-semana-dos-direitos-humanos-de-6-a-10-de-dezembro/?fbclid=IwAR2HuV89858VYTTnspytn62lO76rPdR2WCUEpLb73jjyY3PeP8HvmgH_6S8
https://www.proifes.org.br/proifes-realiza-semana-dos-direitos-humanos-de-6-a-10-de-dezembro/?fbclid=IwAR2HuV89858VYTTnspytn62lO76rPdR2WCUEpLb73jjyY3PeP8HvmgH_6S8
https://www.proifes.org.br/proifes-realiza-semana-dos-direitos-humanos-de-6-a-10-de-dezembro/?fbclid=IwAR2HuV89858VYTTnspytn62lO76rPdR2WCUEpLb73jjyY3PeP8HvmgH_6S8
https://www.proifes.org.br/proifes-realiza-semana-dos-direitos-humanos-de-6-a-10-de-dezembro/?fbclid=IwAR2HuV89858VYTTnspytn62lO76rPdR2WCUEpLb73jjyY3PeP8HvmgH_6S8


Telefones: (16) 3361-1503 / (16) 99706-1635 

adufscar@adufscar.org.br (Assessoria Institucional/Diretoria - Flávia) 

convenios@adufscar.org.br (Thiago/Thaís) 

contato@adufscar.org.br (Cássia) 

financeiro@adufscar.org.br (Regina/Thaís) 

imprensa@adufscar.org.br (Rui/Vanessa) 

 ADUFSCar Araras 

Telefones: (19) 3543-7698 / (19) 97101-7208 

E-mail: araras@adufscar.org.br (Aline) 
 

ADUFSCar Sorocaba 

Telefones: (15) 3229-7459 / (15) 99145-4846 

E-mail: sorocaba@adufscar.org.br (Ângela) 
 

ADUFSCar Lagoa do Sino 

Telefone: (15) 3256-9077 

E-mail: lagoa@adufscar.org.br (Maria Eduarda) 

Importante: Todas as nossas sedes estão realizando atendimento presencial, tomando 
as medidas de segurança sanitária necessárias e apenas com horário marcado. 
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•         SEDES DA ADUFSCar 

Novos e-mails e plantão de atendimento 

  

Informamos que as sedes da ADUFSCar estão com novos endereços de e-mails 

para atendimentos das/os associadas/os. Nos próximos dias, os e-mails antigos serão 

desativados. 

  

ADUFSCar São Carlos 

Telefones: (16) 3361-1503 / (16) 99706-1635 

adufscar@adufscar.org.br (Assessoria Institucional/Diretoria - Flávia) 

convenios@adufscar.org.br (Thiago/Thaís) 

contato@adufscar.org.br (Cássia) 

financeiro@adufscar.org.br (Regina/Thaís) 

imprensa@adufscar.org.br (Rui/Vanessa) 

  

ADUFSCar Araras 

Telefones: (19) 3543-7698 / (19) 97101-7208 

E-mail: araras@adufscar.org.br (Aline) 

 

ADUFSCar Sorocaba 

Telefones: (15) 3229-7459 / (15) 99145-4846 

E-mail: sorocaba@adufscar.org.br (Ângela) 

 

ADUFSCar Lagoa do Sino 

Telefone: (15) 3256-9077 

E-mail: lagoa@adufscar.org.br (Maria Eduarda) 

  

Importante: Todas as nossas sedes estão realizando atendimento presencial, tomando 

as medidas de segurança sanitária necessárias e apenas com horário marcado. 

   

  

•         DELIBERADO NA ASSEMBLEIA 

ADUFSCar debate propostas da categoria na reunião do ConsUni 

mailto:adufscar@adufscar.org.br
mailto:convenios@adufscar.org.br
mailto:contato@adufscar.org.br
mailto:financeiro@adufscar.org.br
mailto:imprensa@adufscar.org.br
mailto:araras@adufscar.org.br
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A Diretoria da ADUFSCar Sindicato, representada pela professora Paula Serrão, 

participou nesta sexta-feira, 26 de novembro, da Reunião Ordinária do ConsUni. 

Conforme encaminhado em nossa Assembleia Geral Extraordinária do dia 24 de 

novembro, encaminhamos e debatemos as demandas e propostas da categoria 

docente. 

O documento com as 5 propostas prioritárias, construídas coletivamente na AG, foi 

contemplado pelo Conselho, com destaque sobre a obrigatoriedade do passaporte 

vacinal para a presença em atividades nos campi, no qual casos excepcionais podem 

ser avaliados; além da necessidade de adequações de espaço físico, questão que 

também foi abordada em nossa assembleia.   

A sistematização das propostas e o repasse completo da nossa Assembleia está 

disponível no site da ADUFSCar. 

 

Link:https://adufscar.org/portal/conteudo/noticias/assembleia-extraordinaria-da-

adufscar-aprova-encaminhamentos-para-o-consuni 

  

  

•         LUTA ANTIRRACISTA 

Depoimentos e reflexões marcam semana da Consciência Negra 

  

Para dar visibilidade e fortalecer a luta antirracista, a ADUFSCar Sindicato 

divulgou em suas redes sociais durante esta semana uma série de depoimentos e 

reflexões de docentes sobre o racismo estrutural e seus impactos na nossa sociedade, 

os desafios e representatividade na educação e nas políticas de inclusão, dentre outras 

importantes questões que envolvem essa luta. 

No último sábado, 20 de novembro, o Sindicato também esteve presente no ato 

“Vidas Negras Importam”, realizado no centro de São Carlos. O evento foi convocado 

pelo movimento negro da cidade, coletivos e entidades, que foram às ruas contra o 

racismo estrutural, pelo fim do governo Bolsonaro e por melhores condições de vida 

para a classe trabalhadora. 

O conteúdo completo dessa campanha e as fotos da mobilização estão 

disponíveis em nosso Facebook. 

  

  

• NÃO À REFORMA ADMINISTRATIVA 

Mobilização e pressão continuam em Brasília 

  

O PROIFES-Federação segue firme na mobilização contra a aprovação da 

Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 32, certamente a luta mais importante deste 

ano para servidoras e servidores públicos. 

https://adufscar.org/portal/conteudo/noticias/assembleia-extraordinaria-da-adufscar-aprova-encaminhamentos-para-o-consuni
https://adufscar.org/portal/conteudo/noticias/assembleia-extraordinaria-da-adufscar-aprova-encaminhamentos-para-o-consuni


Com o apoio de seus sindicatos federados, incluindo a ADUFSCar Sindicato, a 

Federação manteve-se mobilizada por dez semanas consecutivas, com atos em 

aeroportos nos estados e em Brasília, marchas e mobilizações no Congresso Nacional, 

além de conversas com parlamentares na busca da rejeição da PEC. 

Nesta semana aconteceu também mais uma jornada de Mobilização em Defesa da 

Ciência – “Quanto vale a Ciência?”, iniciativa que conta com a participação de diversas 

entidades, organizações científicas e acadêmicas com o objetivo de reverter os cortes 

e buscar a liberação dos recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico (FNDCT). 

A ADUFSCar se soma à luta contra os ataques à Universidade pública, os cortes no 

financiamento da Educação e da Pesquisa, contra a PEC 32 e em defesa dos serviços 

públicos.  

  

  

•         ADUFSCar RECOMENDA! 

  

O livro "Encontros com Bebês e Crianças: experiências de infâncias na 

UAC", reúne vivências e histórias, tendo como centro os bebês e crianças no contexto 

da UAC, integrando temas importantes e diversos que permeiam o universo da 

educação infantil. 

Organizado pelas professoras Clau Fragelli, Danitza Dianderas da Silva, 

Gabriella Pizzolante da Silva e Thais Fernanda Leite Madeira, o livro já está disponível 

para download! 

A ADUFSCar parabeniza as autoras e recomenda essa leitura! 

  

Para adquirir o seu gratuitamente, basta acessar o 

link: https://pedroejoaoeditores.com.br/site/encontros-com-bebes-e-criancas-

experiencias-de-infancias-na-uac/ 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://pedroejoaoeditores.com.br/site/encontros-com-bebes-e-criancas-experiencias-de-infancias-na-uac/
https://pedroejoaoeditores.com.br/site/encontros-com-bebes-e-criancas-experiencias-de-infancias-na-uac/


INFORME ADUFSCar 
Diretoria do biênio 2021-2023 

19/11/2021 

 

SEMANA ADUFSCAR #3 

ADUFSCAR SINDICATO / BIÊNIO 2021-2023 

19/11/2021 

  

• MANUTENÇÃO DO SINDICATO 

Auditório e restaurante da ADUFSCar passam por avaliação técnica 

  

Dando continuidade às visitas e avaliações das condições de infraestrutura física 

das sedes da ADUFSCar, nesta semana, a presidenta Fernanda Castelano Rodrigues 

acompanhou a visita técnica de uma engenheira florestal da SGAS da UFSCar ao 

restaurante do Sindicato, em São Carlos. 

No restaurante, a árvore que se encontra no centro do estabelecimento, com 

mais de 14 metros de altura, tem infestação avançada de cupins que já atingiu sua raiz. 

A engenheira foi clara em dizer que será necessária e urgente a sua remoção, uma vez 

que o risco de queda é altíssimo, em sua avaliação. 

A Diretoria da ADUFSCar aguardará o laudo técnico e tomará as devidas 

providências para que nosso patrimônio não sofra mais danos. 

  

Melhorias 

Outra demanda da nova Diretoria é concluir o levantamento de necessidades 

para aquisição de equipamentos e mobiliário visando a melhoria das condições de 

trabalho dos funcionários da ADUFSCar nos 4 campi e o aperfeiçoamento do 

atendimento e dos serviços que nosso Sindicato oferece a suas/seus associadas/os. 

Também têm sido realizadas várias adequações importantes na casa alugada 

que hoje abriga a sede administrativa em São Carlos. 

  

  

• DEMANDAS DA CATEGORIA 

Diretoria se reúne com ProGPe para discutir demandas de EBTT`s e Portaria do 

INSS 

  

A Diretoria da ADUFSCar se reuniu na quinta-feira (18), com as equipes da 

DiAPe - Divisão de Administração de Pessoal e DiDP - Divisão de Desenvolvimento de 

Pessoas, da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (ProGPe). Dentre os assuntos tratados, 

discutimos algumas questões trazidas por docentes EBTT`s da UAC e a Portaria 

PRES/INSS nº. 1365, de 13/10/2021, que estabelece o cronograma de centralização 

das atividades de concessão das aposentadorias. 



Conforme tínhamos informado, as mudanças nos pedidos de aposentadorias 

ocorrerão na UFSCar a partir de maio de 2022. Importante ressaltar que a instrução 

processual vai continuar no âmbito da Universidade, que reunirá toda a documentação 

do solicitante. A aprovação e a publicação da portaria de aposentadoria passarão a ser 

feitas pelo INSS. 

Essas mudanças já estavam anunciadas na Emenda Constitucional da Reforma 

da Previdência (EC 103), aprovada em 2019. Ainda não se sabe quais serão os efeitos 

dessa centralização, principalmente em relação ao tempo que vai transcorrer entre o 

pedido e a concessão do benefício.  Mas uma coisa é certa: se o Governo transfere uma 

etapa da gestão previdenciária que funciona de forma organizada e eficiente para outra 

que já possui deficiências históricas, fica clara a tentativa de precarização do serviço. 

Por isso, mais do que nunca, temos que estar atentos, unidos e mobilizados. 

  

  

PARTICIPE! 

ADUFSCar-Sindicato estará nas ruas no Dia da Consciência Negra 

  

A ADUFSCar-Sindicato convida a todas e todos para participarem da 

mobilização “Vidas Negras Importam”, que acontecerá neste sábado, 20 de 

novembro, data em que se celebra o Dia da Consciência Negra e que marca os 326 

anos do assassinato de Zumbi dos Palmares. 

Convocado pelo movimento negro, coletivos e entidades, a ADUFSCar-Sindicato 

soma-se a essa agenda de lutas, marchando contra o racismo estrutural, pelo fim do 

governo Bolsonaro e por melhores condições de vida para a classe trabalhadora. 

O povo negro foi o mais atingido e prejudicado com a pandemia de COVID-19 

no Brasil. Morreu pela fome, pelo vírus, pelas mãos de um Estado violento e genocida, 

o que mostra, mais uma vez, que não há luta pela democracia sem a luta antirracista. 

Por isso, essa luta é nossa! 

Os atos presenciais acontecerão em todas as capitais e várias cidades do país 

e do exterior. Em São Carlos, a concentração será na Praça do Mercado Municipal, a 

partir das 9 horas. Já em Sorocaba, a Marcha Preta está marcada para às 11h, em 

frente à Capela João de Camargo, na Barão de Tatuí, com encerramento na Praça Frei 

Baraúna. 

  

Nas redes 

Além das ruas, os protestos serão feitos também nas redes sociais com a hashtag 

#20NForaBolsonaroRacista. 

  

ADUFSCar RECOMENDA! 

️ Vamos ao CINEMA?! ️ 



  

O filme Marighella está em cartaz em São Carlos! 

  

O primeiro longa dirigido por Wagner Moura finalmente chegou ao Brasil depois de 

passar por importantes festivais mundo afora – Berlim, Seattle, Hong Kong, Sydney, 

Santiago, Havana, Istambul, Atenas, Estocolmo, Cairo –, além de cerca de 30 exibições 

em países dos cinco continentes. 

  

Vamos prestigiar o cinema nacional. Vamos prestigiar o Cine São Carlos que luta 

bravamente para se manter como um cinema de rua! 

  

O cinema está com restrições de público, portanto, compre seu ingresso online com 

antecedência no link: http://www.cinesaocarlos.com.br 

  

LEMBRE-SE! 

Continue usando máscara, mantendo distância física e higienizando constantemente 

suas mãos sempre que estiver em algum espaço público. A pandemia não acabou e 

precisamos nos proteger! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.cinesaocarlos.com.br/
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•         VISITA ÀS SEDES 

Diretoria visita sedes da ADUFSCar em Sorocaba e Lagoa do Sino 

No dia 05 de novembro, nossa Diretoria visitou as sedes da ADUFSCar nos campi 
de  Sorocaba e Lagoa do Sino. Ambas as unidades estão com suas infraestruturas e 
manutenção em ordem. 

A visita permitiu um diálogo muito significativo com as secretárias das sedes, que, neste 
contexto de pandemia, estão realizando plantões presenciais duas vezes por semana. 
Várias sugestões para melhorar as condições de trabalho dessas funcionárias e 
aprimorar a oferta de serviços e o atendimento aos associados foram discutidas. 

Estiveram presentes também nossos representantes de cada campus, com quem foi 
possível discutir as especificidades e demandas de cada local, visando o planejamento 
de ações para 2022. 

Um dos compromissos assumidos por essa nova gestão da ADUFSCar é o de estar 
presente nas sedes, trabalhando juntas e juntos sobre as possibilidades de atuação do 
Sindicato em cada campus, organizando e fortalecendo nossa categoria. 

 As fotos da nossa visita estão disponíveis em www.facebook.com/adufscar 

  

  

  

•         ESCLARECIMENTO 

 Pesquisa sobre instalações físicas dos sindicatos dentro da Universidade 

A Pró-reitoria de Administração da UFSCar (ProAd) enviou e-mail aos docentes e 
técnicos-administrativos, solicitando a participação na pesquisa: “Percepções sobre a 
utilidade dos sindicatos possuírem instalações dentro da Universidade”. 

Essa pesquisa foi idealizada pela gestão da UFSCar a partir de demanda do Ministério 
Público que tem solicitado de todas as universidades uma consulta pública entre seus 

http://www.facebook.com/adufscar


servidores sobre a “utilidade” das instalações de infraestrutura física   de sindicatos 
dentro dos campi universitários. 

Participe da pesquisa, respondendo ao questionário até 26 de novembro, e ajude 
fortalecer a organização do nosso Sindicato, deixando clara a importância de sua 
presença nos campi da UFSCar. 

•         XVII ENCONTRO NACIONAL PROIFES 

Propostas da Diretoria da ADUFSCar são incluídas no plano de lutas da Federação 

Entre os dias 3 e 5 de novembro aconteceu o XVII Encontro Nacional do PROIFES-
Federação, evento que reuniu dirigentes dos sindicatos, entidades nacionais e 
internacionais da educação. 

Os debates online foram divididos em quatro eixos temáticos: 1) Cenário político, 
econômico e social no Brasil pandêmico e defesa da Democracia e dos Direitos 
Humanos; 2) Orçamento, gestão democrática das IFEs e desafios da Ciência e 
Tecnologia; 2) Carreira, salário, condições de trabalho e aposentadoria, e atuação 
docente na pandemia e pós-pandemia e; 4) Organização do movimento sindical frente 
aos novos desafios. 

Todas as mesas de debates contaram com a participação de representantes da 
ADUFSCar-Sindicato, que discutiram o contexto social, político, econômico e os 
constantes retrocessos em direitos no Brasil recente; os desafios para fortalecer a 
democracia e as políticas de direitos humanos; as condições salariais e de trabalho da 
carreira docente; entre outras. 

Nossos representantes apresentaram diversas propostas para compor o plano de lutas 
da Federação, dentre elas, destacamos: 

- Apoiar as ações de solidariedade, em especial à permanência estudantil, pois os cortes 
no financiamento público da Educação e da pesquisa, e os frequentes atrasos nos 
pagamentos de bolsas têm atingido de modo mais direto a categoria estudantil 

- Articular com os sindicatos de base a realização de eventos a respeito dos temas gestão 
democrática das IFES e autonomia universitária, com a divulgação do anteprojeto de Lei 
Orgânica das Universidades e Institutos Federais, mobilizando a categoria em torno da 
regulamentação do artigo 207 da Constituição Federal 

- Acompanhar as condições de trabalho das/os docentes, no que diz respeito ao retorno 
do trabalho presencial, às consequências da pandemia e do pós-pandemia, em termos 
de saúde física e mental, e em relação à progressão funcional da carreira nesses dois 
últimos anos 

- Apoiar não fortalecimento da luta sindical, a partir da compreensão de organização de 
gestão eficiente, transparente e competente, abrangendo não apenas a luta, mas a 
atenção à formação sindical e o atendimento de cada filiada e filiado em seus anseios e 
necessidades 

  



 Assista ao vídeo do discurso da presidenta da ADUFSCar, Fernanda Castelano 
Rodrigues, na abertura do Encontro. 
Link: https://www.facebook.com/adufscar/videos/3116221628611612 

  

 A cobertura completa de todas as mesas de debates está disponível no site 
do Proifes 

Link: www.proifes.org.br 

  
INDIQUE E COMPARTILHE! 

Aprovado PL que vai pagar bolsas atrasadas 

  
Na última quinta-feira (11/11), o Congresso Nacional aprovou os Projetos de Lei (PLN) 
nº 17 e nº 31, que abrem créditos especiais e suplementares para a educação superior. 
  
Os PLNs garantem as bolsas de 2021 do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à 
Docência (Pibid), do de Residência Pedagógica, da Universidade Aberta do Brasil (UAB) 
e das demais ações voltadas à educação básica, como Parfor e ProEB, até dezembro. O 
PLN 17 abre crédito de R$43 milhões e regulariza pagamentos em atraso, já o PLN 31 
autoriza mais R$135 milhões para o resto do ano. 
  
Em meio aos ataques, cortes nos investimentos e no financiamento da assistência 
estudantil, do descaso do Governo Federal com as políticas de ciência e tecnologia do 
País, seguiremos firmes na luta pela restituição orçamentária da educação e da ciência.  
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•        Assembleia Geral ADUFSCar 

  
Foi realizada na última segunda-feira (25), a primeira Assembleia Geral após a posse da 
nova diretoria da ADUFSCar-Sindicato. A atividade aconteceu virtualmente e contou 
com a presença de mais de 70 associada/os. 
  
Informaremos em breve a data da segunda sessão desta mesma assembleia, para 
debater a continuidade das atividades docentes da UFSCar e do IFSP/São Carlos em 
trabalho remoto (ponto único de pauta). 
  
 Acesse nosso site e confira todos os encaminhamentos da AG. 
Link: https://adufscar.org/portal/conteudo/noticias/assembleia-da-adufscar-aprova-
criacao-de-comites-tematicos 

  
  

•         Comunicado de Transição 

  
Respeito e colaboração pautaram as reuniões de transição entre as Diretorias da 
ADUFSCar. 
  
Após a homologação do resultado das eleições para a Diretoria da ADUFSCar-Sindicato 
no biênio 2021-2023, a presidenta eleita, professora Fernanda Castelano Rodrigues, 
solicitou ao presidente da gestão do biênio anterior, professor Amarilio Ferreira Jr., que 
fossem realizadas reuniões de transição entre as duas Diretorias do Sindicato. Acatando 
prontamente a solicitação, foram realizadas três reuniões entre as duas equipes, todas 
marcadas pelo espírito republicano, pelo sentimento de respeito mútuo e pelo ambiente 
colaborativo, tendo sempre em conta o desejo, de ambas as partes, de dar continuidade 
ao funcionamento pleno das tarefas administrativas e dos serviços oferecidos pela 
ADUFSCar-Sindicato a associadas e associados. 
  
Na primeira reunião, que ocorreu em 21 de setembro, as pautas foram o agendamento 
da data de posse da nova Diretoria, o plano de salários e carreiras dos funcionários da 
ADUFSCar, o funcionamento Comunicação e da Secretaria do Sindicato. Na reunião 
subsequente, realizada em 24 de setembro, foram apresentados à diretoria eleita a 
prestação de contas referente ao ano de 2020 e o orçamento aprovado para 2021; ficou 
acordado entre as duas diretorias que será realizado, ao longo do mês de outubro, um 

https://adufscar.org/portal/conteudo/noticias/assembleia-da-adufscar-aprova-criacao-de-comites-tematicos
https://adufscar.org/portal/conteudo/noticias/assembleia-da-adufscar-aprova-criacao-de-comites-tematicos


balancete referente aos meses de janeiro a setembro de 2021, período referente à 
gestão que se encerrava. 
  
Nessa segunda reunião também foram apresentados os contratos e dívidas vigentes da 
entidade, bem como um breve inventário de seu patrimônio. A presidenta eleita 
externou sua preocupação em relação ao fato de que os pagamentos e as 
responsabilidades mensais do sindicato fossem assegurados e a diretoria cessante 
garantiu que não haverá problemas em relação a este tema, uma vez que a gerente 
administrativa da entidade poderá efetuar as transações bancárias necessárias até que 
a nova Diretoria possa fazê-lo. A terceira e última reunião de transição aconteceu no dia 
29 de setembro e foi pautada pela apresentação sobre os convênios da ADUFSCar, em 
particular com a UNIMED, o funcionamento da assessoria jurídica, o atual estado dos 
comodatos das sedes da entidade e a situação das obras nas sedes de Araras e Sorocaba. 
Todos os documentos apresentados nas três reuniões pela diretoria cessante foram 
enviados à atual Diretoria, bem como a “Memória” de cada encontro. 
  
A gestão Mais ADUFSCar biênio 2021-2023 externa seu agradecimento às pessoas da 

diretoria cessante, assim como às funcionárias, aos funcionários e aos prestadores de 
serviços da ADUFSCar-Sindicato que participaram desses encontros, viabilizando e 
contribuindo para que o processo de transição entre diretorias ocorra de modo sereno 
e democrático. 
  
   

•         ESCLARECIMENTO SOBRE PEDIDO DE APOSENTADORIA 

  
Portaria PRES/INSS no. 1365, de 13/10/2021 propõe alterações no processo de 
solicitação de aposentadorias e pensões. 
  
De acordo com a ProGPe da UFSCar, as mudanças ocorrerão a partir de maio de 2022, 
quando serão disponibilizados diferentes canais para dar entrada na tramitação nos 
pedidos. A ProGPe continuará sendo um desses canais, atuando como intermediadora 
do processo, e, após inserir toda a documentação no sistema, ficarão a cargo do INSS a 
centralização, o trâmite e o andamento do processo. 
  
Esse tema foi abordado na live “Na Pauta #34 - Momento ProGPe”, com a Pró-Reitora 
de Gestão de Pessoas, realizada na terça-feira, 26/10. Editamos o trecho exato (cerca de 
8 minutos) em que o assunto é abordado. Assista:  https://youtu.be/2wlqN6eQnYk 

   
  

•        Declarações IRPF 

  
Atenção! Todos os servidores deverão, até o dia 20 de novembro de 2021, acessar a 
plataforma SouGov.br e se manifestar quanto à autorização de acesso à sua Declaração 
de Imposto de Renda Pessoa Física (IFPF) pelos órgãos de Controle da União. 
  

https://youtu.be/2wlqN6eQnYk


Essa opção já era realizada por meio do formulário constante na Página Institucional da 
ProGPe, entretanto, o Decreto nº 10.571, de 9 de dezembro de 2020, definiu a 
possibilidade de autorização em meio eletrônico. 
  
Em anexo, enviamos o Ofício-Circular nº 14/2021/ProGPe, com as orientações de como 
acessar a plataforma e realizar o procedimento de autorização no SouGov. 
  
   

•         ALERTA DE MENSAGEM FALSA! 

  
Chegou ao conhecimento desta Diretoria que alguns de nossos associados estão 
recebendo mensagens de whatsapp em nome do escritório de advogados Aparecido 
Inácio e Pereira, que prestou assessoria jurídica à ADUFSCar alguns anos atrás. 
  
Entramos em contato com Dr. Aparecido Inácio e confirmamos que se trata 
de mensagens falsas, cujo objetivo é lesar aquelas e aqueles que, inadvertidamente, 
acreditam em seu teor. 
  
É importante manter a atenção para esse tipo de golpe, que tem circulado com certa 
frequência e verificar sempre a autenticidade de mensagens suspeitas. 
  

  

•         INDIQUE E COMPARTILHE! 

  
Nesse espaço vamos compartilhar as dicas que recebemos da/os associada/os do nosso 
Sindicato. Tem alguma sugestão, um serviço, um site ou qualquer informação que ache 
pertinente divulgarmos para a categoria? Envie para nosso 
email  adufscar@adufscar.org.br 

  
O Prof. João Alberto Camarotto (Representante das/os aposentadas/os) manda essa 
dica, confira: 
  
  
Proprietários de imóveis em São Carlos (SP) podem solicitar até o dia 30/10 desconto 
do IPTU Verde 2022 

  
Podem se cadastrar proprietários de imóveis edificados horizontalmente com árvores 
plantadas na calçada ou área permeável. O cadastro deve ser realizado somente pela 
internet no site da Prefeitura. 
  
Com o incentivo ambiental, o munícipe pode conseguir até 4% de desconto no valor do 
Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU). 
  
Após a solicitação, o contribuinte poderá consultar o andamento do cadastro, porém é 
indispensável o número da identificação imobiliária do imóvel ou o número do protocolo 
de solicitação para consultas via internet. 
  

mailto:adufscar@adufscar.org.br


(Notícia publicada no site A CidadeON SãoCarlos 

Link: https://www.acidadeon.com/saocarlos/economia/NOT,0,0,1682335,termina-
neste-mes-prazo-para-solicitar-desconto-do-iptu-verde.aspx) 

 
 

•         FUNCIONAMENTO DAS SEDES DA ADUFSCar DE 1ª A 6 DE NOVEMBRO 

  
 

Considerando o calendário de feriados e pontos facultativos da semana de 1º a 06 de 
novembro, o atendimento de todas as sedes da Adufscar-Sindicato se dará 
exclusivamente de modo remoto. 
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