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PRESTAÇÃO DE CONTAS
Resumo do orçamento - Novembro de 2022

Comunicado sobre recesso de fi nal de ano

O Jornal da ADUFSCar de 
dezembro de 2022 é a quarta 
deste nosso novo meio de co-
municação e é imensa a satisfa-
ção de ver, nela, o resumo das 
lutas e ações realizadas neste 
ano por esta Diretoria do biê-
nio 2021-2023. Se, no primeiro 
terço de nosso mandato, afi r-
mamos que aquele momento 
havia sido de aprendizado e de 
investimento em atos de regu-
larização, em particular nos 
procedimentos administrativos 
e fi nanceiros da nossa entidade, 
este segundo terço que estamos 
quase terminando se caracteri-
za por demonstrar o compro-
misso inarredável desta gestão 
com os processos e métodos 
democráticos. 

Como temos nos esforçado 
por esclarecer e discutir, nossa 
Diretoria foi surpreendida, em 
junho deste ano, com a notícia 
de que também uma regulari-
zação jurídica da ADUFSCar 
seria necessária. Isto porque o 
registro sindical de nossa enti-
dade foi cancelado, em 30 de 
junho de 2021, pelo Tribunal 
Superior do Trabalho, após 
trânsito em julgado de ação 
iniciada em 2015 pelo Andes 
contra a ADUFSCar Sindica-
to. Inclusive, na verdade, esse 
registro já estava suspenso por 
uma liminar desde 2015. 

Tão grave quanto a perda do 
registro sindical da ADUFS-
Car é o fato de que as direto-
rias anteriores, que estiveram 
à frente do processo judicial 
durante todos esses anos, nun-
ca comunicaram as/os asso-
ciadas/os nem nossa Diretoria 
sobre essa decisão judicial. 

Mas arbitrariedades e omis-
sões se combatem com diálogo 
e democracia! E é assim que 

nossa Diretoria está lidando 
com a questão: tão logo fomos 
comunicados, por nossa nova 
assessoria jurídica, convoca-
mos Assembleia Geral (AG), 
expusemos essa lamentável si-
tuação e nos comprometemos 
a realizar o encaminhamento 
que nossa categoria decidir, a 
partir de deliberação a ser to-
mada em AG, com consulta 
posterior, tal como prevê o Es-
tatuto da ADUFSCar. 

Para isso, iniciamos um 
processo de discussão com 
a categoria: propusemos um 
calendário de Reuniões Aber-

republicano de ideias e da 
democracia. 

Tem sido assim ao longo 
deste mandato e esta edição 
no nosso jornal é prova disso. 
Ver o balanço das atividades, 
ações e lutas deste ano é emo-
cionante, considerando todos 
os desafi os que enfrentamos 
tanto dentro da ADUFSCar 
quanto no contexto social e 
político do país. 

Talvez por isso tenho escu-
tado de colegas que este ano 
de 2022 termina com um sen-
timento de profundo cansaço. 
Mas, de parte da Diretoria da 

ADUFSCar, esse cansaço vem 
acompanhado de um profundo 
sentimento de dever cumpri-
do. E é esse sentimento que 
nos acompanhará e nos forta-
lecerá durante todo o ano de 
2023, para seguirmos, juntas e 
juntos, defendendo a categoria 
docente e lutando por um Bra-
sil melhor. 

Felizes festas e que a espe-
rança e os sonhos voltem a ha-
bitar nossas vidas!

Fernanda Castelano Rodrigues 
Presidenta da ADUFSCar - Sindicato  
Biênio 2021-2023

As sedes da ADUFSCar em 
São Carlos, Araras, Sorocaba 
e Lagoa do Sino iniciam no 
dia 23 de dezembro, o reces-

so de fi m de ano. Nossas ativi-
dades serão retomadas no dia 4 
de janeiro de 2023, às 7h30.
Reafi rmamos que o uso de más-

cara e higienização das mãos 
com álcool em gel é recomen-
dado para acesso e permanên-
cia em nossas sedes.

SEDES ADUFSCar
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PRESTAÇÃO DE CONTAS
Resumo do orçamento de novembro de 2022

Aprovado Novembro
CUSTEIO Valor Percentual Valor Percentual

1. RECEITA: contribuição mensal, 
arrecadações, conta e entre outros R$ 2.779.516,68 100% R$    229.019,72 8%

DESPESAS ORDINÁRIAS
Despesas com pessoal R$ 1.080.000,00 38,86% R$    103.391,94 9,57%
Serviços de terceiros R$ 375.000,00 13,49% R$     28.308,03 7,55%
Despesas gerais fixas R$ 150.000,00 5,40% R$         6.591,97 4,39%
Repasse PROIFES R$ 286.290,22 10,30% R$      20.036,77 7,00%
Realização, participação e/ou apoio a 
eventos, ações sociais e políticas R$ 420.000,00 15,11% R$    128.196,75 30,52%

DESPESAS EXTRAS
Correios R$ 30.000,00 1,08% R$            916,75 3,06%
Gráfica R$ 67.000,00 2,41% R$                    -   0,00%
Viagens - Administrativo R$ 20.000,00 0,72% R$                     -   0,00%
Material de consumo R$ 50.000,00 1,80% R$         4.359,38 8,72%
Manutenções R$ 120.000,00 4,32% R$         2.307,99 1,92%

MATERIAL PERMANENTE
Equipamentos de informática, telefonia 
etc. R$ 20.000,00 0,72% R$                     -   0,00%

Mobiliário R$ 25.000,00 0,90% R$                     -   0,00%
Aquisição software de gerenciamento R$ 30.000,00 1,08% R$            735,24 2,45%

tas, organizamos um 
Caderno de Textos 
que recolheu pro-
postas de nossas/os 
associadas/os para 
a regularização, re-
alizamos o Encon-
tro da ADUFSCar 
2022 para debater 
a manutenção da 
ADUFSCar como 
sindicato autônomo 
ou sua vinculação ao 
ANDES – Sindicato 
Nacional. 

A Diretoria do 
biênio 2021-2023 
não se furtará ao 
debate político que 
essa delicada ques-
tão nos impõe e 
seguirá, sempre, o 
caminho do debate 
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“ “É preciso reafirmar que a 
resistência de trabalhado-

ras e trabalhadores organi-
zados nesses quatro longos 
anos foi fundamental para 
barrar algumas dessas pro-

postas nefastas”.

“

Um governo de destruição
O governo Bolsonaro (2019-2022) 
pode ser caracterizado a partir de 
duas premissas, uma de ordem 
econômica e outra, moral. Na eco-
nomia, seu programa foi ultra ne-
oliberal, marcado por reforma da 
previdência, PEC 32, manutenção 
da EC 95, priorização e ampliação 
do agronegócio, flexibilização da 
legislação ambiental, propostas 
de privatizações (Banco do Brasil 
e Correios), orçamento secreto, 
entre outras. Ao mesmo tempo, 
demonstrou-se extremamente con-
servador, com pautas moralistas, 
desarticulação de toda estrutura 
federal de políticas de igualdade 
racial, de gênero e de combate a 
preconceitos e discriminação. O 
MEC, por exemplo, foi majorita-
riamente dirigido por fundamenta-
listas cristãos, que se empenharam 
em atacar a imagem da Universi-
dade pública e em projetos como o 
de criação de escolas cívico-milita-
res, por exemplo.
Na Saúde, além do desmonte de 
diversos programas (como o Mais 
Médicos) e do SUS, de modo ge-
ral, o governo ficou marcado por 
ações negligentes e criminosas no 
enfrentamento da pandemia, apon-
tadas pela “CPI da COVID”.
Na Educação, tivemos cinco dife-
rentes ministros, alguns dos quais 
propagavam mentiras e ataques 
infundados sobre as universidades 
públicas. Também vivemos redu-
ção do “Orçamento do Conheci-
mento” (conceito que engloba os 
orçamentos de Educação e de Ci-
ência e Tecnologia, elaborado pelo 
Observatório do Conhecimento, 
rede da qual a ADUFSCar faz par-
te): de R$ 27,81 bilhões em 2014, 
em termos reais, o Orçamento do 
Conhecimento representou ape-
nas R$ 10,57 bilhões em 2021, o 
que corresponde a 38% de 2014. 
O orçamento das Universidades 
de 2021 foi equivalente a 35% 
do de 2014, com diversos cortes 
e bloqueios dos recursos aprova-
dos: na metade de 2022, já eram 
438 milhões a menos do que havia 
sido planejado. Ainda no final de 
novembro, “ao apagar das luzes”, 
foi anunciada a retirada de R$ 244 
milhões que não estavam empe-
nhados pelas universidades (que 
tinham até 9 de dezembro para rea-
lizar o empenho). Nesse sentido, as 
sucessivas ocasiões de anúncio de 
um bloqueio e, em seguida, depois 
de mobilização e rechaço sociais 
produzidos, realizar o “desblo-
queio”, pautou a desonesta tática 
com que o governo lidou com as/
os servidoras/es públicas/os duran-
te o último período.
Por isso, é preciso reafirmar que 
a resistência de trabalhadoras e 
trabalhadores organizados nesses 
quatro longos anos foi fundamental 
para barrar algumas dessas propos-
tas nefastas. Talvez a mais signi-
ficativa tenha sido a mobilização 

Conjuntura política e plano de lutas para 2023
para barrar a aprovação da PEC 
32, que propunha a reforma admi-
nistrativa e afetava grandemente os 
serviços públicos e as/os servido-
ras/es. Ademais, a vitória eleitoral 
de Lula foi crucial para colocar um 
fim nesse ciclo de destruição do 
Estado brasileiro e das políticas pú-
blicas de garantia de direitos, mes-
mo considerando as alianças que a 
Frente Ampla pode supor.

No âmbito internacional
O Brasil precisa retomar um prota-
gonismo perdido nos últimos anos, 
sobretudo no que diz respeito à 
questão ambiental. Será importan-
te pensarmos em termos de sobera-
nia nacional porque, com Bolsona-
ro, ficamos em uma situação difícil 
tendo, por um lado, a política de 
“passar a boiada”, com a flexibili-
zação da legislação ambiental em 
defesa do agronegócio e, por outro 
lado, a tentativa de governos de 
outros países em protagonizar essa 
luta dentro do Brasil, claramen-
te com intenção de defender seus 
próprios interesses. Um exemplo 
disso foi na reunião do G7 de maio 
de 2019, com a famosa foto de 
Emmanuel Macron, presidente da 
França, de mãos dadas com o ca-
cique Raoni. 

armas por dia no país e São Carlos 
tem a maior loja de venda de arma-
mento do Estado de SP).
O desafio para nós, trabalhadoras/
es organizadas/os em movimen-
tos sociais e sindicatos é combater 
esses setores que são a base social 
de Bolsonaro e, ao mesmo tempo, 
disputar as pautas do próximo go-
verno que, como vimos em várias 
áreas da transição, já está em dis-
puta por parte dos liberais e setores 
burgueses que apoiaram a candida-
tura Lula/Alckmin.

O que esperar do
próximo governo?

Entre as definições do próximo go-
verno, seja “Governo de frente po-
pular” ou  “Governo de coalizão”, 
provavelmente o que melhor pode 
defini-lo é “Governo em disputa”. 
Disputa essa que já se iniciou com 
as equipes de transição e com a ne-
gociação, na Câmara dos Deputa-
dos, para obtenção do recurso ne-
cessário para manter os patamares 
prometidos por Lula no programa 
Bolsa Família (que Bolsonaro re-
batizou de “Auxílio Brasil”). 
As equipes de transição têm afir-
mado que a principal tarefa dada a 
todas por Lula é garantir o Bolsa 
Família de 600 reais e a comple-

nem se fortaleça ou se aproprie de 
nossas lutas.
Nesse sentido, precisamos ter em 
nosso horizonte as lutas diretas, 
a possibilidade de ganharmos as 
ruas, caso essa ação seja necessá-
ria para garantir a governabilida-
de, e também de nos mobilizarmos 
para garantir nossas reivindicações 
como categoria profissional. Para 
tanto, a Diretoria do biênio 2021-
2023 apresentou, no Encontro da 
ADUFSCar 2022, um conjunto 
de reivindicações como sugestão 
para integrar nosso Plano de Lutas 
e Campanha Salarial para 2023. 
Elencamos abaixo esses pontos:
1. Reposição de perdas salariais e 
reajuste real de salários (os índices 
das perdas são da ordem de mais 
de 50%, mas há informações de 
que as equipes de transição falam 
em 19% divididos nos 4 anos);
2. Revogação da EC 95;
3. Fim do orçamento secreto;
4. Defesa da autonomia universi-
tária com o fim da lista tríplice e o 
respeito à escolha da comunidade;
5. Recomposição do orçamento 
para a educação, ciência e tecnolo-
gia considerando os patamares de 
2014 atualizados;
6. Ampliação das políticas de 
ações afirmativas e políticas de 
permanência estudantil;
7. Abrir o debate sobre o PNE (2014-
2024) e as discussões sobre um novo 
Plano Nacional de Educação;
8. Revogação da Lei n. 13.415 que 
criou o Novo Ensino Médio;
9. Revogação da Portaria Minis-
terial MEC n. 1.570, de 20 de de-
zembro de 2017, que implantou a 
Base Nacional Comum Curricular 
– BNCC;
10. Revogação da Resolução CNE 
2/2019 – BNCC-Formação;
11. Revisão da política de pós-gra-
duação da CAPES e reajuste das 
bolsas CAPES e CNPq;
12. Revogação da Portaria n.  983, 
de 18 de novembro de 2020 – que 
tira dos/as professores/as da carrei-
ra EBTT dos Institutos Federais a 
possibilidade de fazerem pesquisa;
13. Não aplicação do ponto eletrô-
nico para docentes EBTT.
O Plano de Lutas para 2023 será 
submetido a Assembleia Geral 
para apreciação das/os associadas/
os. É muito importante a participa-
ção de todas e todos nesta instân-
cia deliberativa, assim como em 
nossos Comitês temáticos (Con-
dições de trabalho e carreira; Saú-
de; Promoção da Igualdade; Mo-
bilização; Socialização e cultura; 
Aposentadas/os). Os últimos anos, 
com todos os ataques e ameaças, 
foram muito desgastantes e só foi 
possível resistir porque seguimos 
juntas e juntos na defesa das/os 
docentes das IFES e de um mode-
lo de Educação pública, gratuita, 
laica, inclusiva e de qualidade so-
cialmente referenciada. Continu-
aremos nosso trabalho em 2023, 
juntas e juntos somos mais fortes! 

Perspectivas para o Brasil
Com a eleição de Lula, saem da 
esfera de influência do governo os 
militares, o fundamentalismo reli-
gioso e o agronegócio e entram os 
movimentos sociais e estudantis, 
os sindicatos e também os liberais 
progressistas. 
Na composição do Congresso 
Nacional, o chamado “centrão” 
continua ativo e até fortalecido, 
inclusive negociando a PEC da 
transição e cobrando, apoio do PT 
para manter Arthur Lira à frente da 
Câmara em troca de apoio à PEC.
A extrema-direita segue com uma 
base social considerável porque são 
os representantes do agronegócio, 
juntamente com alguns setores da 
burguesia, sobretudo do comércio 
varejista, que estão financiando 
os atos dos chamados “patriotas”. 
Além disso, o discurso bolsona-
rista encontra eco entre setores da 
classe média, como evangélicos e 
agentes da repressão (PMs e parte 
das forças armadas). O incentivo 
ao armamento da população civil 
se constitui numa ameaça real, já 
que foram mais de 40 decretos que 
facilitaram a venda de armas (são 
vendidas aproximadamente 1350 

mentação de 150 reais por criança. 
Não há dúvidas de que uma políti-
ca de combate à fome é a primeira 
e principal medida a ser tomada. 
Na equipe de transição na Educa-
ção, por sua vez, já está evidente a 
tendência dos setores liberais pro-
gressistas (e privatistas) de dirigi-
rem o processo, não só pelo núme-
ro elevado de representantes desses 
setores na transição, mas também 
e principalmente pelas pautas que 
têm surgido das discussões.
Considerando essa “disputa” no 
governo, é fundamental termos em 
mente que apoiamos a eleição de 
Lula, mas não somos o governo 
Lula. Somos uma entidade sindi-
cal que precisa garantir sua auto-
nomia e sua independência frente 
ao governo e ao Estado para lutar 
pelos direitos das/os docentes que 
representa. Nesse sentido, os mo-
vimentos sociais, estudantis e sin-
dicais precisarão ter sensibilidade 
na relação com o novo governo, 
disputando os espaços desse go-
verno e apresentando suas pautas 
de reivindicação de tal forma que 
a extrema-direita não se favoreça 
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LUTA E MOBILIZAÇÃO

Retrospectiva 2022
A atual Diretoria assumiu a gestão da ADUFSCar em tempos pesados 
neste que tem sido caracterizado como o pior governo desde a re-
democratização do Brasil: cortes orçamentários nas Universidades e 

nos Institutos Federais, ataques à comunidade universitária, ameaças 
à democracia, desmonte dos serviços públicos, desprezo pela vida. 
Essa conjuntura exigiu a união e a participação ativa da categoria 

AG do dia 14 de outubro aprovou apoio à eleição de Lula e Haddad

Assembleias com a categoria
De outubro de 2021 até novem-
bro de 2022, foram realizadas 
nove Assembleias Gerais.
Espaço de reflexão, debate e 
deliberação, com microfones 

sempre abertos, retomando o 
método democrático que valida 
as decisões da categoria e mar-
ca o modo de atuação da atual 
Diretoria.

AG realizada em fevereiro debateu Regularização do Conselho Fiscal da ADUFSCar

Mesmo sabendo que servi-
doras/es públicos estão sem 
reajuste salarial há 5 anos, o 
governo Bolsonaro não abriu 
nenhuma mesa de negociação 
nem acenou em nenhum mo-
mento qualquer possibilidade 
de reposição de perdas sala-
riais, que superam os 45%.
Além da participação nas mo-
bilizações, realização de assem-
bleias e plenárias, a ADUFSCar 

Campanha Salarial

Campanha de outdoor em São Carlos, Araras e Sorocaba (foto: Araras)

e seu Comitê de Mobilização 
intensificaram as ações da Cam-
panha Salarial Unificada com a 
instalação outdoors e de veicula-
ção de inserções em rádio, visan-
do esclarecer a população sobre 
a situação e denunciar os cortes 
do governo nos recursos das 
IFES e os ataques a servidores 
e serviços públicos do país. Es-
sas iniciativas foram propostas e 
aprovadas em Assembleia Geral.

Plenária de mobilização das categorias da UFSCar – março de 2022

Durante o ano, a representa-
ção da ADUFSCar junto ao 
PROIFES Federação foi ativa 
e participativa nas atividades 

Em defesa da democracia

Encontro da Frente Ampla pela Democracia de São Carlos

Neste que foi um ano decisivo 
para a democracia no Brasil, a 
Diretoria não se furtou à res-
ponsabilidade de marcar seu 
posicionamento e apresentou, 
em Assembleia Geral, a pro-
posta de apoio da ADUFSCar 
à chapa Lula/Alckmin para a 
presidência da República e a 
Fernando Haddad/Lúcia Fran-
ça para o governo do Estado 
de São Paulo. A proposta foi 

aprovada pelas/os docentes.
Somando-se à agenda de lu-
tas em defesa da Educação, a 
ADUFSCar, junto de movimen-
tos populares, sociais, sindicais 
e partidos políticos, participou 
de atividades, debates e frentes 
que articularam mobilizações 
em defesa das liberdades de-
mocráticas e contra as ameaças 
golpistas de Bolsonaro e o des-
monte dos serviços públicos.

PROIFES – Federação

A Profa. Flávia Bezerra 
de Menezes Hirata-Va-
le, membro do CD e 2ª 
Secretária na Diretoria do 
PROIFES, representou a 
ADUFSCar nos debates e 
proposições das deman-
das referentes a reajuste 
salarial e carreira. 
(Foto/Crédito: PROIFES)

dos Conselhos Deliberativo e 
Fiscal, em particular nos GTs 
Carreira, Educação e Direitos 
Humanos. 



| ADUFSCAR - SINDICATO | DEZEMBRO de 2022  |       |05

LUTA E MOBILIZAÇÃO

Diretoria do biênio 2021-2023
docente no cenário nacional. Internamente, o maior desafio foi o tra-
balho docente no contexto da pandemia e o retorno às atividades pre-
senciais. Já no âmbito da ADUFSCar, a dedicação tem sido intensa 

na modernização da parte administrativa e da comunicação do nosso 
Sindicato, na gestão responsável e transparente de seus recursos e no 
resgate de seu funcionamento democrático.

Roda de conversa com Fernando Haddad – junho de 2022

A luta deve ser solidária e unificada
A Diretoria ADUFSCar reforçou, 
em todas as ocasiões possíveis, 
a importância da unidade na luta 
para amplificar a denúncia dos 
cortes no orçamento dos servi-
ços públicos e, em particular, das 

IFES, e fomentar a discussão com 
a sociedade sobre os impactos 
nefastos da política implementa-
da pelo Governo Bolsonaro.
Durante todo o ano, as entidades 
que compõem o Comitê Multi-

campi de Lutas (SINTUFSCar, 
DCE-Livre UFSCar, APG UFSCar 
e ADUFSCar) promoveram diver-
sas ações unificadas nas categorias, 
como plenárias conjuntas, debates, 
aulas públicas, panfletagens. Tam-

bém articularam atividades junto 
ao Comitê de Crise da UFSCar. 
Seguimos juntas/os em defesa da 
Educação pública, gratuita, laica, 
inclusiva e de qualidade social-
mente referenciada.

Encontro Nacional
No mês de maio, a ADUFSCar 
iniciou o processo de eleição de 
delegadas/os para o XVIII En-
contro Nacional do PROIFES. 
Além da ampla divulgação das 
normas e critérios de participa-
ção, foi realizada, em parceria 
com a ADUFG, uma live para 
discutir alternativas para a re-
construção do Brasil, que con-
tou com a participação dos De-
putados Federais Paulo Teixeira 
(PT) e Ivan Valente (PSOL).
A escolha de delegadas/os teve 
recorde de participação de as-

sociadas/os, com 458 votos, 
número dez vezes superior aos 
das eleições realizadas com 
esse fim em 2020. E assim, a 
delegação da ADUFSCar, com-
posta por 8 docentes, participou 
do Encontro realizado entre os 
dias 12 e 14 de julho em Natal/
RN, tendo destaque a presença 
massiva de nossa delegação nas 
mesas de discussão do evento, 
a apresentação de textos em to-
dos os eixos temáticos e o pro-
tagonismo em pautar o debate 
em vários momentos.

Nos dias 29 e 30 
de novembro 
aconteceu o En-
contro ADUFSCar 
2022, atividade 
que aprofundou 
o debate sobre os 
caminhos para a 
resolução da perda 
do registro sindical 
da entidade e o seu 
futuro.

Delegação da ADUFSCar no Encontro Nacional do PROIFES (Foto/Crédito: PROIFES)

A presidenta do 
Sindicato, Fernanda 

Castelano Rodrigues, 
durante ato de
celebração do 
Centenário de 

Paulo Freire 
(Foto/Crédito: 

PROIFES)

Centenário de Paulo Freire
Entre os dias 17 e 20 de se-
tembro, a ADUFSCar partici-
pou do Encontro Regional da 
rede de Trabalhadoras da Edu-
cação na América Latina, se-
guido da celebração do cente-
nário do patrono da educação 
brasileira, Paulo Freire, pro-
movidos pela Internacional da 
Educação para América Lati-
na (IEAL), pela Rede Latino-
-Americana de Estudos sobre 
o Trabalho Docente (RED ES-
TRADO) e pela Confederação 
Nacional dos Trabalhadores 

em Educação (CNTE) em Re-
cife (PE). 
A presidenta do Sindicato, Fer-
nanda Castelano Rodrigues e o 
vice-presidente, Marcos Soa-
res, integraram a delegação do 
PROIFES – Federação, com-
posta por 30 docentes. Durante 
os quatro dias de atividades, 
educadoras e educadores da 
América Latina e do mundo 
discutiram, entre outros temas, 
um modelo político educativo 
alternativo à onda de privatiza-
ção da educação.

Delegação participante do Encontro Regional da rede de Trabalhadoras
da Educação na América Latina (Foto/Crédito: PROIFES)

Debate com Guilherme Boulos – junho 2022
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Dados qualificados para pautar a ação sindical

CONDIÇÕES DE TRABALHO E CARREIRA
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As reivindicações relacionadas à valorização da carreira docente rece-
bidas e propostas pela Diretoria estão em constante discussão, princi-
palmente por conta da atual conjuntura e suas implicações. A criação 

de um Comitê para tratar desses temas garantiu um espaço importante 
de participação, mobilização e pressão coletiva na defesa dos nossos di-
reitos, tanto junto à gestão superior da UFSCar quanto a nível nacional.

Demandas das/os docentes 
na pauta de luta

Todas as demandas locais enca-
minhadas pelas/os associadas/
os, além das proposições da 
Diretoria e Comitês da ADUFS-
Car, foram amplamente discuti-
das e encaminhadas às instan-
cias específicas da Universidade 
e, sempre que possível, articu-
ladas às demandas nacionais 
por meio de representação no 
PROIFES-Federação.

Reuniões da Diretoria com a 
Pró-Reitoria de Gestão de Pes-
soas (ProGPe), participação ati-
va e representação da ADUFS-
Car no ConsUni e no Conselho 
de Gestão Pessoas fortaleceram 
a ação sindical e legitimaram as 
demandas da categoria docente 
pautadas pela ADUFSCar. 

Algumas das pautas discuti-
das, propostas e encaminhadas 
pela ADUFSCar junto à gestão 

universitária neste ano foram: 
reivindicações trazidas por do-
centes EBTT`s da UAC; condi-
ções de infraestruturas adequa-
das para o retorno presencial e 
no controle epidemiológico da 
Covid-19; demanda por afas-
tamento para docentes em fase 
de elaboração de documenta-
ção para promoção ao nível de 
titular; marcação de férias de 
docentes que têm aos seus cui-
dados crianças em idade esco-

lar, considerando o calendário 
acadêmico descompassado até 
janeiro de 2024; centralização 
das atividades de concessão das 
aposentadorias no INSS; mape-
amento das condições de saú-
de mental das/os docentes para 
subsidiar a construção de uma 
política de atenção psicossocial 
para a categoria; comunicação 
com docentes aposentadas/os 
via e-mail institucional e Info-
rede, entre outras. 

A tesoureira da ADUFSCar, Profa. Paula Serrão, durante reunião do ConsUni O Prof. Luiz Bezerra Neto é representante da ADUFSCar no Conselho de Gestão de Pessoas - CoGePe

Em novembro 2022, recebemos a visita do Eduardo 
Valdoski do Observatório na sede São Carlos

possibilita acesso às pesquisas 
e ações como o “Orçamento do 
Conhecimento”, metodologia 
desenvolvida para apurar a situ-
ação orçamentária das universi-
dades federais, dos órgãos de 
fomento à pesquisa e da ciência 
e tecnologia, dados importantes 
para nossa ação sindical.
A docente Monica Stival (DFil) 
é a representante da ADUFSCar 
no Observatório e acompanhou 
todas as reuniões estratégicas de 
trabalho dessa rede, formada por 
Associações e Sindicatos de Do-
centes de universidades de dife-
rentes estados brasileiros, que se 
articulam em defesa da universi-
dade pública, gratuita e de qua-
lidade e da liberdade acadêmica.

A ADUFSCar restabeleceu, 
neste ano, sua parceria com o 
Departamento Intersindical de 
Estatística e Estudos Socioeco-
nômicos (DIEESE), entidade 
que desenvolve assessoria téc-
nica, pesquisa e estudos rela-
cionados ao mundo do trabalho, 
estudos em políticas públicas, 
educação e formação sindical.
Com o convênio, a ADUFSCar 
tem acesso a toda a produção 
técnica do DIEESE, que contri-
bui com nossas ações sindicais 
alicerçadas em dados confiá-
veis, aumentando a qualificação 
das nossas discussões.
Outra iniciativa importante re-
fere-se à parceria com o Obser-
vatório do Conhecimento, que 

Rodas de conversa
A partir do compromisso com a atuação sin-
dical participativa e em diálogo com a ca-
tegoria, a Diretoria promoveu, ao longo de 
2022, alguns debates temáticos com as/os 
associadas. A iniciativa buscou estimular a 
reflexão e a discussão de pautas de interesse 
das/os docentes. O vice-presidente da ADU-
FSCar, Prof. Marcos Soares, mediou os en-
contros realizados na sede de Sorocaba e na 
Lagoa de Sino.

Roda de conversa em Lagoa do SinoRoda de conversa em Sorocaba
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Debates qualificados e propositivos

SAÚDE FÍSICA E MENTAL

As/os docentes Maria Claudia 
Bullio Fragelli (UAC), 
Marcelo Godoy Domingues 
(IFSP/campus São Carlos) e 
o vice-presidente Marcos Soa-
res representaram o Sindicato 
na atividade. (Foto/Crédito: 
PROIFES)
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Encontro EBTT
A ADUFSCar também esteve presen-
te no II Seminário do Ensino Básico, 
Técnico e Tecnológico (EBTT) reali-
zado pelo PROIFES – Federação entre 
os dias 17 e 19 de novembro em Porto 
Alegre/RS. Esta edição do Seminário 
discutiu “Os desafios da carreira EBTT 
pós-pandemia”.

Compreendendo que é fun-
damental incorporar as 
questões da saúde física e 
mental das professoras e 
professores, e de toda co-
munidade universitária, nas 
discussões e nas pautas de 

Instalação de tótens de álcool em gel na biblioteca do campus Sorocaba

Reunião do Comitê de Saúde da ADUFSCar

O Comitê de Saúde da ADUFS-
Car trabalha de forma articulada 
com os demais Comitês da en-
tidade. Com temáticas amplas, 
o grupo se expandiu ao longo 
do ano, aprofundando as dis-
cussões e subsídios para futuras 
ações. A Profa. Taís Bleicher, 
do Departamento de Psicolo-
gia da UFSCar, por exemplo, 
tem acompanhado as reuniões 
e contribuído na elaboração da 
proposta. Para 2023, a meta é 
a execução de um mapeamento 
das condições de saúde mental 
da categoria docente que sirva 
de subsídio para a construção de 

uma política de atenção psicos-
social na Universidade.
Outra iniciativa importante 
desse Comitê foi a criação de 
uma comissão específica para o 
acompanhamento dos Planos de 
Saúde Unimed/Uniodonto, com 
o objetivo de garantir, além de 
um melhor serviço, uma tabela 
de valores de mensalidades di-
ferenciada para as associadas e 
os associados, por meio de ne-
gociações e análises contratu-
ais que possam vir a contribuir, 
também, com o fortalecimento e 
ampliação dos serviços em saú-
de viabilizados pela entidade.

Profa. Fernanda, durante discurso no Ato em prol a vida e pelo direito de existir, 
realizado em 23 de agosto, no campus São Carlos

Retorno seguro
Desde o retorno às atividades 
presenciais na UFSCar, em 
maio, a ADUFSCar promoveu 
uma intensa campanha sobre os 
cuidados e a prevenção à Co-
vid-19. 
Além das medidas sanitárias 
necessárias para garantir a se-
gurança de todas e todos em 

nossas sedes, também foram 
disponibilizados máscaras e 
álcool gel em nossas sedes e a 
instalação de tótens de álcool 
gel nos restaurantes universitá-
rios e nas bibliotecas dos qua-
tro campi, como forma de con-
tribuir com a saúde coletiva da 
comunidade universitária.

luta do Sindicato, a Dire-
toria tem buscado atuar na 
promoção da saúde e de me-
lhores condições de trabalho 
e de vida, propondo e agindo 
em temas que são prioritários 
para a categoria.
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Campanha Aposentada/o é +

APOSENTANDAS/OS
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Memória ADUFSCar

Newton Lima (Diretoria 1979 – 1980 
/ 1980-1981) e Oswaldo Barba

 (Diretoria 1981 – 1982 / 1988-1989)

João Pedrazzani 
(Diretoria 1980/1981 / 

1984-1985 / 1988-1989)

Francisco José da Costa Alves
(Chiquinho) (Diretoria 1983-1984 / 

1988-1989 / 1993-1994)

Glória Nilda Velasco 
(Diretoria 1983-1984)

Revitalização da sede São Carlos, reabertura do Restaurante, re-
alização de eventos e busca ativa por nossas/os associadas/os são 
algumas das ações que incentivaram as visitas de docentes apo-
sentadas/os que há tempos não participavam da vida sindical. É 

sempre uma grande alegria receber nossas/os docentes e conhecer 
aquelas/es que atuaram na linha de frente da nossa ADUFSCar, 
na construção dessa trajetória de lutas que estamos empenhadas/
os em resgatar.

Resgate da história de
lutas da ADUFSCar

A Diretoria está empenhada na 
recuperação da memória do nos-
so Sindicato, que completará 45 
anos em fevereiro de 2023. 

O Comitê de Aposentadas/os, 
que já participa da comissão que 
está planejando a revitalização 
e a reforma da sede São Carlos, 
atua também na construção da 

Linha de Tempo sobre a trajetó-
ria de lutas das/os aposentadas/
os da ADUFSCar. Essas contri-
buições têm sido fundamentais 
para a memória da entidade, 
com responsabilidade e respeito 
àquelas/es que escreveram seus 
nomes na história do nosso Sin-
dicato e do movimento docente 
no Brasil.

Pela primeira vez na história 
da ADUFSCar, foi constituído 
um Comitê de Aposentadas/os e 
Pensionistas com carta progra-
ma específica, visando a valori-
zação deste segmento de docen-
tes e sua participação, de forma 
ativa, nas propostas de ações 
de inclusão na vida sindical da 

UFSCar. O Comitê tem conta-
do com a vibrante atuação de 
diversos membros, realizando 
reuniões periódicas e encontros 
para atender às metas estabele-
cidas. Foram realizadas onze 
reuniões desde a instalação do 
Comitê em novembro de 2021. 

Reunião do Comitê com a Diretoria da ADUFSCar 

Plantão de atendimento na sede São Carlos

A primeira ação desta cam-
panha aconteceu em outubro, 
com plantão de atendimento 
para auxiliar as/os docentes 
no recadastramento obrigató-
rio do Auxílio Indenizatório 
de Saúde no portal SouGov. 
Em São Carlos, foi realizada 
ainda a atualização de dados 
cadastrais, acompanhada aco-

lhimento e consulta para su-
gestões de ações e pautas que 
contemplem as/os professoras 
e professores aposentadas/
os. Para as sedes de Araras e 
Sorocaba, a equipe da ADU-
FSCar entrou em contato com 
cada um/a das/os associadas/
os para agendar o atendimento 
presencial ou por telefone.

Nossas pautas em debate

Live está disponível no canal de Youtube da ADUFSCar

No mês de junho, o Comitê Apo-
sentadas/os da ADUFSCar rea-
lizou uma live para discutir os 
impactos da passagem das apo-
sentadorias de docentes da UFS-

Car para o INSS. O encontro teve 
a participação do PROIFES-Fede-
ração, do Fórum Nacional de Pró-
-Reitores de Gestão de Pessoas 
(FORGEPE) e da ProGPe/UFSCar.
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PROMOÇÃO DA IGUALDADE
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As iniciativas relacionadas 
à Promoção da Igualdade na 
ADUFSCar se centram na rea-
lização de ações políticas e de 
materiais de conscientização, 
no aprofundamento de debates 
e reflexões sobre as desigualda-
des que marcar nossa sociedade 

e nossas Instituições, na cons-
trução coletiva de uma agenda 
de combate a qualquer tipo de 
discriminação e violência e na 
defesa permanente da diversida-
de, da pluralidade, do diálogo e 
da democracia no Sindicato, nas 
IFES e no país.

Dia Internacional das Mulheres 
e Meninas na Ciência

No dia 11 de fevereiro, a ADU-
FSCar promoveu uma ação de 
comunicação com veiculação 
de audiocards nos canais do 
Sindicato. O conteúdo foi gra-

vado por mulheres docentes e 
pesquisadoras que destacaram 
a importância da igualdade de 
gênero na produção do conhe-
cimento.

Campanha contou 
com colaboração das 
professoras Larissa 
Araújo, do Depto de 
Adminsitração e Jac-
queline Sinhoretto, do 
Depto. de Sociologia

Mês de luta das mulheres
O mês de março contou com 
uma série de ações para dar vi-
sibilidade e fortalecer a luta por 
um Brasil sem machismo, racis-
mo, LGBTQIA+fobia e fome. 
A ADUFSCar realizou uma 
agenda de atividades que in-
cluiu: encontro com mulheres 
que atuam na linha de frente 
da gestão da Universidade e 
que constroem o GT Mulhe-

res na UFSCar; reunião com 
a Frente Parlamentar em De-
fesa dos Servidores Públicos, 
na Câmara Municipal de São 
Carlos; lives com debate sobre 
a participação feminina nos 
espaços políticos e institucio-
nais; além da participação no 
tradicional ato unificado, com 
marcha nas principais cidades 
do Brasil.

Live com a deputada estadual Leci Brandão

Ato realizado na Praça do Mercado Municipal em São Carlos

Democracia e inclusão
No dia 24 de abril, a Lei Fe-
deral 10.436/2002, que reco-
nhece a Língua Brasileira de 
Sinais (Libras) como uma lín-
gua no Brasil, completou 20 
anos. A ADUFSCar destacou 
a importância da data, pois 
desde o início de sua gestão, 
a Diretoria do biênio 2021-
2023 passou a garantir a aces-

sibilidade a docentes surdas/
os por meio da presença de 
intérpretes de Libras – Lín-
gua Portuguesa nas assem-
bleias gerais da categoria. 
Democracia e plena partici-
pação nos espaços de debate 
e decisão da entidade é com-
promisso do nosso Sindicato. 
Acessibilidade é direito!

10 anos da Lei de cotas
raciais no Brasil

Em maio, foi iniciada 
a divulgação da cam-
panha de 10 Anos da 
Lei de Cotas Raciais no 
Brasil, organizada pelo 
Observatório do Co-
nhecimento em parce-
ria com as Associações 
e Sindicatos de Docen-
tes de universidades de 
várias partes do Brasil.

Assembleia Geral da ADUFSCar com a presença de intérpretes de Libras
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Sindicato solidário

Profa. Fernanda discursa na Câmara Municipal de São Carlos

Lutar por comer não
deve ser crime

Em 30 de maio, a Assembleia 
Geral da ADUFSCar deliberou 
pelo apoio e participação ati-
vo do Sindicato na campanha 
de denúncia às perseguições 
ao movimento estudantil e aos 
ataques à democracia na UFS-
Car, em especial com relação ao 
processo que a gestão da reitora 
Wanda Hoffmann iniciou contra 
sete lideranças do movimento 
estudantil em 2018.
A presidenta Fernanda Caste-
lano Rodrigues esteve na Câ-
mara Municipal de São Carlos, 
em sessão ordinária realizada 
no dia 14 de junho, buscando 

apoio político e solidarieda-
de à campanha contra a cri-
minalização do movimento 
estudantil. Idealizada pelos 
sete estudantes condenados, 
campanha “Lutar por comer 
não é crime” também con-
tou com apoio financeiro da 
ADUFSCar, conforme apro-
vado na AG, com a adesão ao 
Manifesto de Apoio, que con-
tou com assinaturas de orga-
nizações, entidades sindicais 
e movimentos sociais, e com 
o apoio na divulgação nos ca-
nais de comunicação do Sin-
dicato e às/aos associadas/os.

Lagoa do Sino (dezembro de 2021) 

A ADUFSCar, em parceria com 
SINTUFSCar, organizou umaa 
Campanha do Agasalho, na 
qual as doações foram destina-
das a estudantes da UFSCar em 
situação de vulnerabilidade e às 
crianças e famílias das ocupa-
ções urbanas do bairro Antenor 
Garcia.
Foram arrecadadas roupas de 
frio (para crianças e adultos), co-

bertores, edredons, meias e gor-
ros, sapatos, casacos, toalhas.
Assim como em dezembro 
de 2021, neste ano de 2022 as 
Diretorias das duas entidades 
também realizam a campanha 
de arrecadação financeira para 
distribuição de cestas de Natal 
às/aos trabalhadoras e trabalha-
dores terceirizadas/os de todos 
os campi da UFSCar.

São Carlos (dezembro de 2021) 

Roda de Mulheres da ADUFSCar
No dia 24 de agosto, aconteceu 
a primeira edição do Roda de 
Mulheres, na sede de São Car-
los, evento que proporcionou 
às docentes participantes um 
espaço de diálogo, acolhimen-
to e escuta, com troca de expe-
riências e afetos vivenciados 
por professoras dentro de suas 

áreas de atuação, nos espaços 
institucionais, na vida pessoal 
e familiar, entre outros. Ainda 
no mês de setembro, os Comi-
tês de Promoção de Igualdade 
e de Saúde Física e Mental da 
ADUFSCar promoveram a se-
gunda edição do evento, tam-
bém na sede São Carlos.

Debates com a categoria

Em parceria com o Observatório do Conhecimento, a ADUFSCar realizou a 
exibição do documentário “Ciência: Luta de Mulher”.  O evento contou ainda com um 

debate sobre os desafios das mulheres cientistas.

Em julho, o Comitê da 
ADUFSCar promoveu 
um evento que debateu 
o tema “Universidade: 
orçamentos, autonomia 
e igualdade de gênero”, 
com a participação da 
reitora da UFSCar, profa. 
Ana Beatriz de Oliveira e 
do prof. Vladimir Safat-
le, docente do Departa-
mento de Filosofia USP. 

Debate ocorreu no Auditório do Sindicato, 
no campus São Carlos

2ª edição da Roda de Mulheres realizada em São Carlos
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Um convite constante da Diretoria é o de que as/os docentes frequen-
tem as sedes, ocupem esses espaços que são de todas/os associadas/
os. Seja para tomar um café, comer um docinho ou buscar alguma 

E para quem entrou no clima 
de Copa do Mundo, a Dire-
toria promoveu neste ano um 
bolão para as/os docentes se 
divertirem. Organizada pelos 
associados José Carlos Ro-

SOCIALIZAÇÃO E CULTURA
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Restaurante ADUFSCar
Cozinha do Lobo

Sedes da ADUFSCar

Cafés da manhã das/os docentes de Lagoa do Sino marcaram o retorno presencial e fechamento do semestre Em Sorocaba, além dos cafés, tivemos também um delicioso happy hour

informação, sempre é hora de se inteirar das ações do Sindicato, dos 
últimos acontecimentos, de encontrar colegas e de conversar com 
nossa Diretoria ou com a equipe da ADUFSCar.

Restaurante no campus São Carlos funciona nos almoços de segunda-feira a sábado

A reabertura desse importante 
espaço de convivência social 
para as/os docentes da UFSCar 
e do IFSP de São Carlos rece-
beu o empenho de todos os es-
forços da atual Diretoria e da 
equipe da ADUFSCar. Após 
mais de dois anos de fechamen-

to do Restaurante, devido ao 
encerramento de contrato com 
o antigo responsável e às res-
trições impostas pela pandemia 
da Covid-19, um dos principais 
serviços que o Sindicato presta 
para suas/seus associadas/os foi 
retomado.

Em São Carlos, o fim do semestre teve Boteco ADUFSCar

Em maio, as sedes da ADUFS-
Car foram organizadas para re-
ceber as/os docentes que retor-
naram às aulas presenciais nos 
campi. Os espaços de sociali-
zação de nossas/os associadas/
os sempre contam com cafés e 

mimos preparados com muito 
carinho por nossa equipe, ini-
ciativa que tornou os ambientes 
mais acolhedores, aumentando 
significativamente a presença 
das/os associadas/os em nosso 
Sindicato.

Café da tarde na ADUFSCar fechou o semestre letivo em Araras

Liga ADUFSCar na COPA
then, Joelson Gonçalves de 
Carvalho e Luiz Bezerra Neto, 
a brincadeira conta com par-
ticipação de várias/os asso-
ciadas/os, equipe ADUFSCar, 
convidada/os. 
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Cultura e arte

Outra iniciativa da Diretoria do 
biênio 2021-2023, no âmbito da 
promoção da cultura e da saú-
de física e mental de nossas/os 
docentes, foi a organização de 
exposições no Restaurante da 
ADUFSCar – Cozinha do Lobo 

no campus São Carlos. 
Neste ano, o espaço recebeu, de 
agosto a setembro, a produção 
artística “Poder, Patriarcado e 
R(e)xistência”, da profa. Car-
la Silva, docente do Departa-
mento de Terapia Ocupacional 

da UFSCar, e das estudantes 
Fernanda Ribeiro e Paula Ta-
tiana Cardoso. Entre outubro e 
novembro, foi a vez da exposi-
ção dos quadros da série “Olhos 
Pandêmicos”, do prof. Crispim 
A. Campos, docente do Depar-

tamento de Medicina da UFS-
Car. 
Uma ação cultural que foi muito 
elogiada e que valoriza e presti-
gia a arte produzida por associa-
das/os. Ano que vem tem mais! 
Participe! 

Exposição “Poder, Patriarcado e R(e)xistência” Exposição “Olhos Pandêmicos”

Arraiá nas sedes
Nos meses de junho, julho e 
agosto, as/os docentes pres-
tigiaram nossos “arraiá”, que 

marcaram o retorno dos eventos 
presenciais em todas as sedes 
da ADUFSCar, proporcionan-

do momentos de reencontro e 
confraternização de nossas/os 
associadas/os.  Centenas de as-

sociadas/os puderam se divertir 
nesse primeiro momento festivo 
presencial realizado neste ano!

Arraiá em São Carlos

A apresentação da banda “Deixe os 
menino”, formada pelos professo-

res do campus São Carlos Douglas 
Verrangia (Departamento de Meto-

dologia de Ensino – CECH), Sérgio 
Evangelista (Departamento de Enge-

nharia Mecânica – CCET) e Armando 
Antonialli (Departamento de Enge-
nharia Mecânica – CCET) e partici-
pação especial de Tiago de Rezende 

Barreto, foi um sucesso à parte. 

Festa Junina em Araras

Festa Julina em Sorocaba Festa Julina em Sorocaba Festa Agostina em Lagoa do Sino

Talento fora da sala aula 
em Lagoa do Sino: os pro-
fessores Fábio Grigoletto 
e Vinicius de Avelar São 
Pedro iniciaram a cantoria, 
mas depois vários docen-
tes mostraram seus dotes 
artísticos.
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Equipe ADUFSCar
Durante todo o ano, uma das 
atividades da Diretoria que 
mais demandou atenção e de-
dicação foi o trabalho de mo-
dernização dos setores de Ad-
ministração e Financeiro do 
Sindicato. A organização da 
gestão era questão urgente a 
ser resolvida para melhorar os 
fluxos e serviços oferecidos 
pela ADUFSCar a suas/seus 

associadas/os e garantir um uso 
racional e transparente dos re-
cursos financeiros da entidade.
Com a mudança na gerência e 
a reestruturação da equipe que 
trabalha nas sedes da ADUFS-
Car, novas práticas na rotina e 
nos processos administrativos 
do Sindicato foram inseridas 
para profissionalizar e otimizar 
do trabalho desempenhado.

Novidades na gestão administrativa Tudo novo na nossa comunicação
A expectativa por uma comu-
nicação eficiente e moderna, 
também já é uma realidade na 
ADUFSCar. Neste ano, realiza-
mos a atualização da identidade 
visual do Sindicato, que contou 
com a participação das/os do-
centes no processo de escolha; 
lançamos o Jornal ADUFSCar, 
canal de informação, mobiliza-
ção e debate com publicação 
trimestral; lançamos um novo 
site, totalmente reformulado 
e com novas ferramentas; po-

tencializamos o uso de nossas 
redes sociais e marcamos pre-
sença no Facebook, Instagram, 
Twitter, Youtube e Whatsapp; 
e recentemente, tivemos a re-
formulação completa de nossa 
comunicação institucional por 
e-mail. Tudo isso para fortale-
cer a política de transparência 
e aperfeiçoar os canais de es-
cuta e diálogo com a categoria 
docente. É a comunicação da 
ADUFSCar querendo chegar 
mais perto de você!

Nos últimos meses, nossa equipe 
tem participado de treinamento 
para a breve implantação de um 
novo sistema de gerenciamento 
administrativo e financeiro da 
entidade, o Sindis. Para isso to-

dos os procedimentos internos 
foram reestruturados, o banco de 
dados já está em fase de migra-
ção e os testes para análises e dis-
ponibilização da nova ferramenta 
de trabalho já está em fase final.

Prestação de contas mensal
Imagem dos balanços no site

Outra ação fundamental imple-
mentada pela Diretoria do biênio 
2021-2023 refere-se a um dos 
principais compromisso assumi-
dos de realizar uma gestão res-
ponsável, transparente e zelosa 
dos recursos das/os associadas/
os: a publicação de uma presta-
ção mensal de contas, disponível 

em nosso site desde maio.
A tesoureira da ADUFSCar, 
profa. Paula Serrão, e a gerente 
administrativa da ADUFSCar, 
Fernanda Coimbrão, têm traba-
lhado intensamente para que os 
balanços financeiros sejam dis-
ponibilizados às/aos associadas/
os com clareza e regularidade. 

Convênios
A participação da ADUFSCar 
foi decisiva para viabilizar a 
retomada do convênio com o 
SESC, por parte da reitoria da 
Universidade. Também as novas 
parcerias com estabelecimentos 

comerciais em várias cidades 
são resultado do esforço da Di-
retoria e equipe da ADUFSCar 
para a melhoria e ampliação dos 
benefícios e convênios para nos-
sas/os associadas/os.

Assessoria jurídica
A equipe jurídica da ADUFSCar 
trouxe mais agilidade às ações 
do Sindicato, e, principalmen-
te, maior disponibilidade para o 
atendimento de nossas/os asso-
ciadas/os. Com um calendário 

de atendimentos presenciais e 
virtuais em todas as sedes, as/os 
docentes têm à disposição duas 
vezes por semana este servi-
ço fundamental oferecido pelo 
nosso Sindicato. Projeto da reforma e ampliação da sede administrativa

A Diretoria da ADUFSCar fez 
questão de ter sua sede admi-
nistrativa no campus São Carlos 
em pleno funcionamento para o 
retorno presencial das ativida-
des, no final de maio.
O espaço foi totalmente remode-
lado para garantir um ambiente 
acolhedor e agradável tanto para 
quem vem tomar um cafezinho, 
quanto para quem procura aten-
dimento. É importante destacar, 
porém, que devido a alguns pro-
blemas na infraestrutura da casa 
e à necessidade tanto de ampliar 
o espaço de convivência de as-
sociadas/os quanto de adequar 

a área de trabalho de nossas/os 
funcionárias/os, a sede precisa-
rá passar por uma reforma. Um 
projeto de ampliação e revitali-
zação já está em andamento e 
será submetido a análise e apro-
vação em Assembleia Geral e 
no Conselho Fiscal no início de 
2023.
No mês de agosto, a casa alu-
gada pela gestão anterior como 
“sede temporária” foi desativa-
da e o contrato encerrado.  Para 
a atual Diretoria, não havia mo-
tivos para manter essa estrutura 
externa e distante das/os asso-
ciadas/os e.
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Restaurante em São Carlos

Participação e escuta

Visita da presidenta Fernanda Castelano Rodrigues na sede de Araras
O renomado chef Ricardo Lobo comanda agora o Restaurante da ADUFSCar no campus São Carlos

Para a reabertura do restaurante 
em São Carlos, a Diretoria in-
vestiu na revitalização do espaço, 
com pintura e reorganização do 
seu layout. A busca ativa por pes-
soas e empresas interessadas em 

seu gerenciamento durou meses 
de negociações. As especificida-
des e o padrão de qualidade que 
o restaurante sempre teve norte-
aram as tratativas e a escolha do 
Chef Ricardo Lobo e sua equipe. 

Uma das ferramentas que nor-
teou algumas das ações da Dire-
toria foi a utilização de consul-
tas/enquetes/formulários. Foi 
assim na escolha da nova identi-
dade visual, na avaliação sobre 
o novo jornal impresso, em su-
gestões de atividades oferecidas 
pelo Sindicato para a promoção 

da saúde da categoria docente, 
na avaliação do Restaurante de 
São Carlos, entre outras. Essa é 
uma forma de escuta, de acolhi-
mento de sugestões e de parti-
cipação de todas as/os associa-
das/os em questões que visam o 
bem-estar de nossas/os associa-
das/os.  

Sede ADUFSCar em Lagoa do Sino

A Diretoria está providencian-
do a aquisição de móveis pla-
nejados para a sede do campus 
Lagoa do Sino. Desde sua inau-
guração, a sede vinha utilizando 
alguns móveis emprestados de 
um projeto de pesquisa do Prof. 
Andre Marcondes de Andrade 
Toledo, representante de cam-

pus da gestão anterior, a quem 
agradecemos pela generosidade.
Outra melhoria realizada neste 
ano, de grande impacto para as/
os docentes do campus de La-
goa do Sino, foi a colaboração 
para a construção de um esta-
cionamento ao lado da sede da 
ADUFSCar.

Sede de Araras
A Diretoria e a representante 
do campus de Araras, profa. 
Nataly Lopes, vêm dialogando 
sobre a realização de algumas 
melhorias no espaço físico da 
sede no campus. Também está 
em andamento a elaboração de 
um projeto de revitalização da 
sede, que otimize o espaço de 

convivência das/os docentes 
e permite seu funcionamento 
em horário expandido. Esse 
projeto será discutido com 
as/os associados de Araras e 
também apresentado para de-
liberação à Assembleia Geral 
e ao Conselho Fiscal do nosso 
Sindicato. 



| ADUFSCAR - SINDICATO | DEZEMBRO de 2022  |       |15

31 de dezembro
...Eu passei a tarde escre-
vendo. Os meus filhos esta-
vam jogando bola perto dos 
barracões. Os visinhos co-
meçaram a reclamar. Quan-
do e os filhos deles que brin-
ca eu não digo nada. Eu não 
implico com as crianças, 
porque eu não tenho vidraça 
e a bola não estraga as pare-
des de tabuas.
...O José Carlos e o João es-
tavam jogando bola. A bola 
do Tonico. A bola caiu no 
quintal do Vitor. E a mulher 
do Vitor furou a bola do me-
nino. E os meninos começa-
ram a chingar. Ela pegou um 
revolver e correu atrás dos 
meninos.
E se o revólver disparasse!
...Eu não vou deitar. Quero 
ouvir a corrida de São Sil-
vestre. Eu fui na casa de um 
cigano que reside aqui. Con-
doeu-me vê-los dormindo no 
solo. Disse-lhe que para vir 
no meu barracão a noite que 
eu ia dar-lhes duas camas. 
Se ele fosse durante o dia as 
mulheres iam transmitindo a 
novidade, porque aqui tudo é 
novidade.
Quando a noite surgiu, ele 
veio. Disse que quer esta-
belecer, porque quer por os 
filhos na escola. Que ele é 
viuvo e gosta muito de mim. 
Se eu quero viver ou casar 
com ele.
Abraçou-me e beijou-me. 
Contemplei a sua boca ador-
nada de ouro e platina. Tro-
camos presentes. Eu dei-lhe 
doces e roupas para os seus 
filhos e ele deu-me pimenta 
e perfumes. A nossa palestra 
foi sobre arte e música.
Disse-me que se eu casar 
com ele que retira-me da fa-
vela. Disse-lhe que não me 
adapto a andar nas carava-

Após 28 anos de trabalho na 
ADUFSCar, o funcionário 
Thiago Manoel solicitou o 
seu desligamento do Sindicato 
para se dedicar a um negócio 
próprio, uma loja de compra e 
venda de veículos.

Em entrevista para o Jornal 
ADUFSCar, Thiago se mos-
tra cheio de planos e mui-
to confiante: “Sempre tive o 
sonho de ter o meu negócio, 
pois gosto muito dessa área 
de compra e venda de veícu-
los, mas nunca tive condições 
de realizar. Com o passar do 
tempo fui me preparando, me 
organizando para tornar isso 
uma realidade. A atual Direto-
ria da ADUFSCar me abraçou, 
me tratou com muito respeito e 
carinho, não só eu, mas todos 
os funcionários, uma Diretoria 
humana que acolheu a minha 
decisão e entendeu que esse é 
meu momento de realizar esse 
desejo e eu só tenho motivos 
para agradecer”.
Lembrando de sua história no 
Sindicato, ele relata que seu 
primeiro contato com o a en-
tidade foi no final de 1993, 
quando fez uma entrevista de 
emprego e iniciou na entida-
de na sequência, no início de 
1994: “Comecei a trabalhar na 
ADUFSCar como office boy, 
auxiliando em qualquer assun-
to de secretaria, atendimento 
geral, distribuição de comuni-
cados em escaninhos, pois eu 
sou do tempo em que não tinha 

Após 28 anos na ADUFSCar, 
nosso colega Thiago Manoel

seguirá novos caminhos

e-mail, já andei muito por essa 
Universidade”, relembra.

Thiago nos conta que vários 
acontecimentos marcaram 
sua trajetória de tantos anos 
no Sindicato. “Tenho carinho 
e gratidão pela senhora Nil-
sonia, que foi minha chefe na 
época e com quem aprendi 
muito. Certa vez, chovia mui-
to e eu tinha comunicados para 
entregar, cheguei todo molha-
do e ela disse que daria um jei-
to na situação. No dia seguin-
te, ela me presenteou com uma 
capa de chuva amarela. Fiquei 
tão bravo, mas depois entendi 
a lição, o trabalho teria que ser 
feito e reclamar não ia adian-
tar, um ensinamento que me 
marcou positivamente”. 
Ele recorda também um mo-
mento muito triste que viveu 
na ADUFSCar, o falecimento 
de seu amigo Wesley Piantino 
Salles, com quem trabalhou 
lado a lado por mais de dez 
anos. “Minha trajetória aqui 
no Sindicato é muito especial 
e tive a oportunidade de co-
nhecer pessoas especiais nes-
se caminho. Gosto da relação 
que construí com os professo-
res e por aqui pude conhecer 
a maioria dos associados, al-
guns já se aposentaram, outros 
faleceram, pessoas por quem 
sempre terei respeito e esse 
sentimento é muito forte e es-
pecial para mim”.

Para as/os docentes que senti-
rem saudade das conversas ou 
quiserem contar com os servi-
ços da loja CapituCar, o ende-
reço é Rua Adelino Gonçalves, 
nº 36 (esquina com a Avenida 
Henrique Grégori). E o café 
será por conta do Thiago! 

A Diretoria do biênio 2021-
2021 e toda a equipe da ADU-
FSCar desejam muito sucesso 
para nosso querido colega, que 
tanto tempo de sua vida dedi-
cou ao nosso Sindicato e nos-
sas/os docentes. Desejamos 
que você seja muito feliz rea-
lizando seu sonho!

LEIA TAMBÉM
Dezembro de 2022

Seleção de Wilson Alves Bezerra
DL UFSCar – São Carlos

Quarto de despejo. 
Diário de uma favelada.

Carolina Maria de Jesus

nas. Ele disse-me que é po-
etica a existência andarilha.
Ele disse-me que o amor de 
cigano é imenso igual o mar. 
É quente igual o sol.
Era só o que me faltava. De-
pois de velha virar cigana. 
Entre eu e o cigano existe 
uma atração espiritual. Ele 
não queria sair do meu bar-
raco. E se eu pudesse não 
lhe deixava sair. Convidei-
-lhe para vir ouvir o radio. 
Ele perguntou-me se sou 
sozinha. Respondi-lhe que 
eu tenho uma vida confusa 
igual um quebra-cabeça. Ele 
gosta de ler. Dei-lhe livros 
para ele ler.
Fui ver o aspecto do barra-
cão. Ficou mais agradavel 
depois que ele armou as ca-
mas. O João foi chamar-me, 
dizendo que eu estava demo-
rando.
A favela está agitada. Os fa-
velados demonstram jubilo 
porque findaram um ano de 
vida.
Hoje uma nortista foi para o 
hospital ter filhos e a criança 
nasceu morta. Ela está to-
mando soro. A sua mãe está 
chorando, porque ela é filha 
unica. 
Tem baile na casa do Vitor.

1 de janeiro de 1959. 
Deixei o leito as 4 horas e 
fui carregar agua. Fui lavar 
as roupas. Não fiz o almoço. 
Não tem arroz. A tarde vou 
fazer feijão com macarrão 
(...) Os filhos não comeram 
nada. Eu vou deitar porque 
estou com sono. Era 9 ho-
ras, o João despertou-me 
para abrir a porta. Hoje es-
tou triste.

Jesus, Carolina Maria de. Quarto 
de Despejo. Diário de uma favela-
da. São Paulo: Ática, 2012, 9ª edi-
ção, 5ª reimpressão, pp. 140-150.
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