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Quinta-feira (23): eleições Adufes em
todos os centros da universidade
Apenas uma chapa se inscreveu para participar da eleição da diretoria executiva: “LUTAR E RESISTIR”. Acompanhe a apuração e a
divulgação do resultado no dia 24 no site do Sindicato
O presidente Temer editou
várias medidas que atacam
profundamente os direitos dos/
as trabalhadores/as, entre eles
os/as docentes. Com a Medida
Provisória (MP) 805/17, por exemplo, ele congelou os reajustes
remuneratórios previstos para
2018. E é nessa conjuntura de
desmonte de conquistas históricas que mais de 1,6 mil filiados/
as (ativos e aposentados) da
Adufes vão às urnas na quinta-feira (23/11) escolher a gestão
que estará à frente do Sindicato
no biênio 2017/2019.
Um dos maiores desafios será
manter a defesa irrestrita da
educação pública, gratuita, laica
e de qualidade tão atacada nos
últimos anos. Tem ainda a continuidade da luta por melhores
condições de trabalho, salários,

previdência, reestruturação da
carreira, valorização de ativos/
as e aposentados/as, e a efetiva
autonomia universitária.
Urnas de lona. Neste pleito
eleitoral, por haver uma única
chapa inscrita para Diretoria
da Adufes, o Tribunal Superior
Eleitoral (TSE) determinou que
a votação ocorra em cédulas de
papel e urnas de lona. A decisão
foi estabelecida pelo artigo 15
da Resolução do TSE 2.685/2007.
Voto em Trânsito. Para o
voto em trânsito, também em
cédulas de papel, serão disponibilizadas urnas nos Centros de
Ciências Agrárias e Engenharias
(CCAE) / Ciências Exatas,
Naturais e da Saúde (CCENS),
ambos em Alegre, e no Centro Universitário Norte do ES
(Ceunes/São Mateus), além da

sede do Sindicato (campus de registrado pelo mesário como
Goiabeiras, em Vitória). Desta ocorrência em ata. Em seguida,
forma, o sindicalizado que esti- serão adotadas todas as prover fora do município de sua vidências para assegurar o
seção eleitoral poderá votar, direito do eleitor. O voto do
apresentando documento com sindicalizado deverá ser colofoto. O mesmo é válido para cado em um envelope, e, em
os demais eleitores que tam- seguida, na urna.
bém precisam estar em dia
Chapa. A Diretoria do Sincom suas obrigações sindicais. dicato é composta por dez
Listagem atualizada. Os membros: Presidente, Vicemesários estarão com a lis- -presidente, Secretário Geral,
tagem de todos os associados Primeiro Secretário, Tesoureiro
para as devidas conferências. Geral, Primeiro Tesoureiro e 1º,
O voto em trânsito deve ser 2º, 3º e 4º suplentes.
Veja na tabela abaixo as condições para exercer o voto em trânsito
Local da Seção do Eleitor

Local do Voto em Trânsito

Goiabeiras

CCAE, CCENS e CEUNES

CCAE e CCENS

ADUFES e CEUNES

CEUNES

ADUFES, CCAE e CCENS

CCS

ADUFES, CCAE e CEUNES

Categoria elegerá Conselho de
Representantes
Durante o pleito serão eleitos/as também os/as integrantes
do Conselho de Representantes
(CR) do Sindicato, composto
pelos/as sindicalizados/as. Conforme Regimento da entidade,
o Conselho reúne professores/
as de todas as unidades acadêmicas da Ufes.
Assim como ocorreu em
2015, o/a docente aposentado/a
também teve o direito de se
candidatar a conselheiro/a,
representando o Centro onde

CONHEÇA AS CHAPAS
PARA CR

atuou. Até 2013, esses professores/as só podiam se candidatar
a cargos da Diretoria.
O CR é responsável por articular as demandas dos/as docentes
em cada local de trabalho. Além
disso, compete ao Conselho
criar comissões e grupos de
trabalho (GT) para a realização
de estudos de interesse da categoria. O Conselho é um órgão
consultivo e também deliberativo, subordinado apenas à
Assembleia Geral.

CHAPA “LUTAR E
RESISTIR”

O tempo de gestão é o mesmo
da Diretoria, ou seja, de dois anos.
Comissão eleitoral. Os membros da Comissão Eleitoral (CE)
são os professores Antônio
Luíz Rosa, Rogério Netto Suave
e Temístocles de Sousa Luz.
“Precisamos revitalizar o movimento docente na Ufes e, quanto
maior a participação, maior a
legitimidade do processo eleitoral”, destaca Antônio Rosa,
presidente da CE, lembrando
a importância do compareci-

URNAS DISPONÍVEIS EM
TODOS CENTROS DA UFES

mento da categoria às urnas.
Rosa lembra ainda que, em
2018, a Adufes completará 40
anos, sendo referência local e
nacional dentre as entidades
sindicais docentes do país. “Queremos a máxima participação
e que o pleito ajude a manter
nossa entidade forte em defesa
da categoria. Por isso, convocamos todos/as a participar da
votação e garantir uma eleição
democrática”, conclui o presidente da CE.

Envie Sugestões de Pauta
comunicacao@adufes.org.br

2

Fique por Dentro - Edição Especial

Confira as Chapas para o Conselho de
Representantes (CR) da Adufes
O/a eleitor/a deverá votar
neste pleito no número da chapa
(Titular e Suplente) escolhida.
Em alguns Centros, é possível
votar em mais de uma chapa.
Esse é o caso do Centro de Ciências Humanas e Naturais (CCHN)
que conta com três vagas no
Conselho e duas chapas ins-

critas. O mesmo ocorre com
o Centro de Ciências Jurídicas
Econômicas (CCJE), com duas
vagas de Conselheiros e duas
chapas inscritas.
Já nos Centros de Ciências
Agrárias e Engenharias (CCAE)
e de Ciências Exatas, Naturais
e da Saúde (CCENS), em Alegre

Centro

(Sul do ES), que contam com
uma vaga, respectivamente,
há uma chapa inscrita em cada
unidade. Situação semelhante
ocorre no Centro Universitário
Norte ES (Ceunes/São Mateus).
No Centro de Ciências da Saúde
(CCS), em Maruípe, das quatro
vagas disponíveis, houve a insN° de chapa

Centro de Ciências da Saúde (CCS)

1

Centro de Ciências Humanas e Naturais (CCHN)

1

Centro de Ciências Humanas e Naturais (CCHN)

2

Centro de Ciências Jurídicas e Econômicas (CCJE)

1

Centro de Ciências Jurídicas e Econômicas (CCJE)

2

Centro Universitário Norte do ES (Ceunes/São Mateus)

1

Centro de Ciências Exatas, Naturais e da Saúde (CCENS/Alegre)

1

Centro de Ciências Agrárias e Engenharias (CCAE/Alegre)

1

Cargo
Titular
Suplente
Titular
Suplente
Titular
Suplente
Titular
Suplente
Titular
Suplente
Titular
Suplente
Titular
Suplente
Titular
Suplente

crição de apenas uma chapa
para o Conselho.
Sendo assim, do universo
total das 19 vagas para o CR,
restam ainda 11. Elas poderão
ser preenchidas na Assembleia
de Posse da Diretoria que será
em dezembro, em data ainda
a ser definida.
Nome

Alexandre Cardoso da Cunha
Rita Gomes W. Pires
Edinete Maria Rosa
Sávio Silveira de Queiroz
Josemar Machado de Oliveira
Julio Cesar Bentivoglio
Cláudio Simões Salim
Janaina Bastos Depianti
André Malverdes
Alexandre Ottoni Teatini Salles
Andressa Cesana
Iury Ângelo Gonçalves
Andréia Aurélio da Silva
Fabiana de Cássia C. Oliveira
Haloysio Mechelli de Siqueira
Felipe Berbari Neto

Vote e fortaleça a luta da categoria
Cerca de mil professores na
ativa e 687 docentes aposentados poderão participar da
escolha da nova diretoria da
Adufes e do Conselho de Representantes Sindicais de Base. A
apuração de votos das chapas
de Conselheiros – a exemplo do
sistema diretivo - poderá ocorrer
após o encerramento das eleições, previsto para as 20 horas.
Após concluída a apuração,
a Comissão Eleitoral divulgará
os resultados. Os dados serão
disponibilizados no site, Facebook e Twitter, além do Boletim
Online do Sindicato. Os dias 27
e 28/11 foram reservados para

interposição de recursos e, se
houver, a Comissão Eleitoral fará
o julgamento e conclusão do/s
mesmo/s às 13 horas (em 28/11).
A divulgação dos resultados
finais das Eleições Adufes 2017
será 29 de novembro.
De acordo com o art. 22,
do Regimento do Sindicato,
o mandato dos membros do
Conselho de Representantes é
de 2 (dois) anos, com eleição e
posse simultânea à da Diretoria.
E, em caso de não preenchimento de todos os cargos, as
vagas remanescentes poderão
ser preenchidas na Assembleia
Geral de posse, ou na plenária

posterior.
Qual a importância do CR?
Compete ao Conselho de Representantes Sindicais de Base
(Art 23):
I. formular políticas gerais e
específicas da ADUFES-S.SIND;
II. elaborar documentos básicos sobre problemas de interesse
dos sindicalizados da ADUFESS.
SIND e do ANDES-SN;
III. encaminhar sugestões aos
outros órgãos da ADUFES-S.
SIND, visando o cumprimento
de seus objetivos;
IV. dar parecer sobre matérias
que devam ser objeto de deliberação da Assembleia Geral;

V. criar comissões e grupos
de trabalho para realização de
estudos de interesse da ADUFESS.SIND;
VI. elaborar seu regimento
interno;
VII. autorizar a aquisição ou
alienação de bens que ultrapassem o valor de 20% (vinte
por cento) da receita mensal
da ADUFES-S.SIND;
VIII. apreciar recursos de decisões da Comissão Eleitoral;
IX. deliberar sobre as demais
questões previstas neste Regimento.
Fonte: Regimento Interno da ADUFES

Fique por Dentro - Edição Especial

3

Chapa 1: LUTAR E RESISTIR
É com grande satisfação que
apresentamos aos Docentes da
UFES a chapa LUTAR E RESISTIR
para concorrer à Diretoria da
ADUFES. Os dez professores que
compõem a chapa resultaram
de uma unidade construída ao
longo de alguns anos de lutas
e participação nas atividades
sindicais. As ofensivas contra
os direitos e as organizações
dos trabalhadores a cada dia
se tornam mais opressoras.
Direitos conquistados pelos
trabalhadores após décadas de
lutas, principalmente aqueles
que fazem parte da constituição
de 1988, são agora retirados a
pretexto da modernidade e de
uma crise econômica. As forças
populares e democráticas estão
diante de um cerco estratégico
da classe dominante. Não temos
alternativa senão a organização
e a luta. Esta diretoria está
pronta para seguir nessa batalha
com dedicação e sabedoria.
Propostas:

• Fortalecer o Conselho de
Representantes na sua atribuição consultiva em questões
administrativas e financeiras
de competência da Diretoria, visando uma gestão mais
transparente e democrática;
• Lutar pela reestruturação da
Educação Pública Brasileira, em
todos os níveis, como forma de
construir uma sociedade mais
democrática e menos injusta.
• Buscar maior articulação com
entidades de trabalhadores
para combater as péssimas
condições de trabalho e os
ataques à organização sindical;
• Intervir junto à Administração
Superior para nos assegurar
boas opções de alimentação,
segurança pessoal e patrimonial, áreas de Convivência,
Pronto Atendimento Médico,
Odontológico e Psicológico e
de um ambiente de trabalho
limpo;
• Intervir junto à Administração
e aos Conselhos Superiores

•

•

•

•

•

da UFES para racionalizar e
otimizar os processos de progressão funcional;
Lutar para que a classe docente
se faça representar junto aos
conselhos (Universitário e
Ensino Pesquisa e Extensão),
por intermédio de escolha a
ser feita pela ADUFES;
Estudar alternativas, além dos
atuais Planos de Saúde da Unimed, que assegurem qualidade
no atendimento e sejam viáveis
financeiramente aos docentes;
Participar dos espaços deliberativos do Sindicato Nacional
Andes- SN, de modo crítico e
propositivo;
Dar prosseguimento às discussões do Movimento Docente
sobre a Carreira, visando a
continuidade da luta pela correção das distorções;
Estimular a participação do
professor aposentado na vida
da Universidade, para viabilizar
sua reinserção social, cultural
e acadêmica;

• Mobilizar a categoria para a
mudança do Regimento da
ADUFES, que assegure a participação efetiva dos docentes dos
campi de Alegre e São Mateus
nas decisões da Assembleia
Geral da entidade;
• Lutar contra a Reforma da
Previdência e pela revogação
da Reforma Trabalhista e a Lei
da Terceirização;
• Organizar com os outros
segmentos (estudantes e
técnico-administrativos) um
Congresso Estatuinte com
o objetivo de discutir democraticamente propostas de
alteração no Estatuto da UFES;
• Assegurar a autonomia da
ADUFES em relação aos partidos
políticos, à Administração da
UFES e às instâncias governamentais;
• Manter o Plantão Administrativo da ADUFES nos campi de
Alegre e São Mateus e criar o
mesmo plantão para Maruípe.

Conheça os membros da Chapa

Presidente
José Antônio da Rocha Pinto

Vice Presidente
Ricardo Roberto Behr

Secretário Geral
Bernardete Gomes Mian

1° Secretário
Rosilene Guimarães Ferraz

Tesoureiro Geral
Leonardo de Resende Dutra

1° Tesoureiro
Fábio Corrêa de Castro

1° Suplente
Magda Ribeiro de C. Soares

2° Suplente
Iguatemi Santos R angel

3° Suplente
Maurice Barcellos da Costa

4° Suplente
Valter Pires Pereira Schiavo
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Eleições da Adufes.
Docentes, compareçam às urnas!
A Comissão Eleitoral (CE) definiu que haverá ao todo 14 Seções
Eleitorais, uma em cada local de
votação e sede da Adufes. Serão
distribuídas: três (3) seções no
Centro de Ciências da Saúde (CCS),
em Maruípe e elas estarão nas
áreas básica, profissionalizante
e no prédio da Odontologia. As
demais unidades da UFES contarão

com uma única mesa eleitoral.
As eleições terão início em
todos os Centros às 8 horas.
No CCS, prédio da Adufes, CAR
e CEFD a votação termina às 18
horas. No Ceunes (São Mateus),
CCAE e CCENS (Alegre) o término
será às 16 horas e as unidades
do interior contarão com uma
urna (*locais de votação ainda

serão confirmados). Já no CCE,
CCHN, CE, CT e CCJE o pleito
será finalizado um pouco mais
tarde, às 20 horas.
Poderão votar todos os professores que se vincularam à
Adufes até 25/10/2017 e que estão
em dia com suas contribuições
sindicais. É vedado o voto por
procuração. Para votar basta

apresentar um documento de
identidade com foto.
Apuração. De acordo com a
ComissãoEleitoral(CE),oprocesso
de apuração dos votos poderá
ser acompanhado pela comunidade acadêmica. A contagem
ocorrerá na sede da Adufes, em
Vitória. As últimas urnas serão
fechadas às 20 horas.

Veja abaixo tabela com os locais de votação por Centro e horário
Centro de Ciências da Saúde (CCS)

Áreas: básica, profissionalizante e prédio da Odontologia

8 às 18 horas

Centro de Artes (CAR)

Na frente do Prédio do CCV

8 às 18 horas

Centro de Educação Física e Desportos

No hall do Prédio do CCV

8 às 18 horas

Centros de Ciências Agrárias e Engenharias (CCAE/Alegre)

*Sala da Adufes

8 às 16 horas

Ciências Exatas, Naturais e da Saúde (CCENS/Alegre)

*No hall central da Admnistração

8 às 16 horas

Centro Universitário Norte do ES (Ceunes/São Mateus)

No prédio central da Admnistração

8 às 16 horas

Centro de Ciências Exatas (CCE)

Na entrada do Prédio Departamental

8 às 20 horas

Centro de Ciências Humanas e Naturais (CCHN)

Na frente do Prédio Departamental

8 às 20 horas

Centro de Educação (CE)

No prédio Departamental

8 às 20 horas

Centro Tecnológico (CT)

Na frente do prédio da Secretaria Geral

8 às 20 horas

Centro de Ciências Jurídicas e Econômicas (CCJE)

Hall do Prédio Departamental

8 às 20 horas

Sede da Adufes (campus de Goiabeiras)

No primeiro piso

8 às 18 horas

Comissão eleitoral reforça
chamamento para as eleições
Está na hora de atender a
mais uma convocação da Adufes.
Desta vez, o chamamento é da
Comissão Eleitoral. Os integrantes da CE estão empenhados
na organização das eleições e
reforçam a convocação para
que todos/as docentes sindicalizados compareçam às urnas,
principalmente em tempos
em que a categoria está sendo
atacada em seus direitos pelo
governo federal.
Por isso, todo o empenho para
que o pleito ocorra de forma
tranquila, transparente e segura.

Cada local de votação contará
com dois mesários e até dois
fiscais. As seções contarão com
todo o material a ser utilizado
na votação (urna, cédulas, instruções, ata e lista de presença).
Os mesários passarão por
treinamento no dia 21/11, às
14 horas, na sede da Adufes.
A Comissão solicitou à Ufes
a liberação dos docentes e
técnico-administrativos para
o treinamento com a Justiça
Eleitoral. A Reitoria confirmou
a autorização por ofício.
Os votos em trânsito serão

apurados em primeiro lugar,
depois de verificadas todas as
Atas das várias Seções Eleitorais.
É permitida, no dia da eleição, a manifestação individual
e silenciosa do eleitor. Na sessão
eleitoral é proibido que mesários e colaboradores utilizem
de qualquer propaganda das
chapas. Somente podem permanecer na Mesa Receptora os
mesários, fiscais e a Comissão
Eleitoral. Não fique de fora desse
momento tão importante para o
seu Sindicato. Participe e exerça
seu direito ao voto!

EXPEDIENTE: Publicação da Associação dos Docentes da Universidade Federal do Espírito Santo. ADUFES - Seção Sindical do Andes - SN. Av. Fernando Ferrari, s/n,
Campus Universitário, Goiabeiras, Vitória.ES CEP 29075-910. Fone: 27. 3335-2717 Fax:27. 3227-3908. www.adufes.org.br | comunicacao@adufes.org.br. DIRETORIA:
Presidente:José Antônio da Rocha Pinto | Secretária Geral: Bernardete Gomes Mian| Tesoureiro Geral: Leonardo de Resende Dutra | 1º Tesoureiro: Fábio Corrêa
de Castro | 1º Suplente: José Albino Newman Fernández | 2ª Suplente: Cely Barbosa Zambelli | 3ª Suplente: Edinete Maria Rosa | 4ª Suplente: Andressa Cesana.
Jornalista Responsável: Giselle Pereira (Mtb 2644) e Vívia Fernandes (Mtb 447). Design Gráfico: Estúdio Dr.Quem! Tiragem: 2.000 exemplares.

