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Comissão eleitoral convoca associados para eleição
da Diretoria e Conselho Fiscal do SINASEFE IFMG
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Comitê Central de Mobilização promove reunião 
ampliada para debater polí�icas de devastação do Governo

Nesta terça-feira (30/08), em 
Mariana, o Instituto de Ciências Apli-
cadas e Sociais (ICSA) da UFOP foi 
palco da 1ª reunião ampliada do 
Comitê Central de Mobilização. O 
evento reuniu aproximadamente 40 
pessoas entre estudantes, trabalhado-
res, representantes de sindicatos e 
movimentos sociais para discutir os 
impactos da reforma trabalhista e as 
possíveis saídas de luta para reverter 
o grave quadro de retirada de direi-
tos.

 Dentre os assuntos discutidos 
na reunião ampliada foram destaques 
o trabalho intermitente que em linhas 
gerais significa a “regularização dos 
bicos”; o contrato em tempo parcial; 
o contrato temporário, isto é, a desi-
gualdade sancionada; a terceiriza-
ção, interesses empresariais predató-
rios; o trabalho autônomo, ou seja, a 
eliminação dos direitos garantidos 
pela CLT; flexibilização da jornada, a 
falta de controle do trabalhador sobre 
seu tempo; rebaixamento da remune-
ração como consequência da refor-
ma; normas de saúde e segurança – 
até a higiene dos uniformes caberá ao 
trabalhador e a fragilização sindical.

STF recepciona medida cautelar a 
ADI que questiona pontos da 
Reforma Trabalhista

Conforme decisão do ministro 
Luís Roberto Barroso, as restrições 
na nova lei violam as garantias cons-
titucionais de amplo acesso à jurisdi-
ção e a assistência judiciária integral 
aos necessitados.

Na cautelar, Barroso pede que 
a Advocacia Geral da União (AGU), 
bem como a Presidência da Repúbli-
ca e o Congresso Nacional sejam 
ouvidos num prazo de cinco dias para 
só depois disso decidir sobre pedido 
de liminar.

Na ação, o procurador geral, 
até setembro, Rodrigo Janot questio-
na os artigos 790-B, 791-A e 844 da 
CLT, que normatizam alguns pontos 
do processo trabalhista.

Medida cautelar é um procedi-
mento para prevenir, conservar ou 
defender direitos. Trata-se de ato de 
prevenção promovido no Judiciário, 
quando da gravidade do fato, do com-
provado risco de lesão de qualquer 
natureza ou da existência de motivo 
justo, desde que amparado por lei.

Convidado pelo Comitê, o economista e 
membro do ILAESE, Gustavo Machado, 
analisou os impactos da reforma na 
sociedade e na vida do trabalhador e 
trabalhadora do País.
Para Gustavo, não houve tanto no séc. XX 
quanto no séc. XXI uma medida que 
retirasse tantos direitos do povo brasileiro 
como a reforma trabalhista sancionada 
por Temer . Ainda assim, o palestrante 
acredita que a população uma hora ou 
outra irá insurgir contra tamanha 
aniquilação de direitos (Foto: César Diab)

Foi o quarto evento de estudos realizado pelo Comitê Central de Mobilização. Desta vez, os impactos da reforma 
trabalhista foram o cerne do debate (Foto: César Diab). 
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Em Ouro Preto, Ocupação Chico Rei recebe membros do 
Comitê Central de Mobilização da Região dos Inconfidentes

O dia 29 de agosto foi uma data 
bastante movimentada para os mem-
bros do Comitê Central de Mobiliza-
ção. Na parte da  manhã os trabalhos 
inciaram na Ocupação Chico Rei, em 
Ouro Preto. A proposta foi conhecer 
de perto a luta dessa comunidade e 
debater as ações conjuntas de mobili-
zação.

A Ocupação Chico Rei, que se 
instaurou num terreno do governo de 
Minas, passou a integrar o Comitê 
que reúne 13 entidades sindicais e 
movimentos sociais da região. Parti-
ciparam também da reunião as enti-
dades: SINASEFE IFMG; ADUFOP, 
SINDSFOP OURO PRETO, Revira-
volta – DCE UFOP, ASSUFOP e Sin-
dicato Metabase Inconfidentes.

 Durante o encontro foi firma-
do uma parceira entre os membros do 
Comitê e os ocupantes para a aquisi-
ção de materiais que vão auxiliar na 
expansão e fortalecimento da ocupa-
ç ã o .  A l é m  d i s s o ,  fi c o u  p r é -
estabelecido uma articulação entre as 
entidades para a criação de um semi-
nário que discutirá o direito à moradia 
e à cidade. Também está sendo pensa-
do uma caminhada ecológica pelas 
terras ociosas de Ouro Preto.

 No mesmo dia, às 18h, acon-
teceu no Auditório do ICSA, em Mari-
ana, a Reunião Ampliada do Comitê 
para debater as reformas e ataques do 
governo contra a classe trabalhadora. 
Membros da Ocupação também par-
ticiparam da atividade. Veja as fotos:

COMUNIDADE

Horta garante o sustento dos ocupantes e serve 
de fonte alternativa de renda. (Foto: César Diab)

Faixa na entrada da Ocupação reforça o caráter 
de luta dos ocupantes (Foto: César Diab)

1_Casa Escola em construção pelos ocupantes. Foi utilizada a técnica pau a pique, também conhecida como taipa de mão. 2_ Coordenador do SINASEFE 
IFMG, Maurício Guimarães, coordenou os trabalhos da reunião do Comitê Central. 3_ Membros da Ocupação Chico Rei agora também fazem parte do 
Comitê Central de Mobilização da Região dos Inconfidentes. 4_Estufa da Ocupação Chico Rei prepara as sementes e mudas para cultivo (Fotos: César Diab). 
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Para muitos especialistas 
em política, sociedade e econo-
mia a queda de Temer era certa, 
pois a estatística mostrava que 
nenhum presidente num país 
democrático se mantém no poder 
com mais de 90% de reprovação. 
Após 1 ano de (des)governo, 
Temer não só alcançou essa proe-
za vil como também conseguiu 
aprovar as reformas que a popula-
ção rejeita e desmanchar o estado 
brasileiro. Desviou-se de denún-
cias de crimes de responsabilida-
de e corrupção, trucidou a educa-
ção pública de qualidade e até 
venceu na 'justiça' a cassação de 
sua chapa. É consenso entre os 
analistas da república que Temer 
o usurpador está conseguindo se 
safar  por conta do silêncio das 
ruas. No entanto, a agitação anti-
temer nas redes sociais é inversa-
mente proporcional ao que se vê 
nas veredas do país.  

Evidentemente, Dilma e 
Collor deixaram a república em 

cenários muito menos conturba-
dos que Temer e tiveram de 
enfrentar o furor das ruas formado 
por multidões nem sempre popu-
lares.  Apenas o fato de Temer 
negociar largamente apoio parla-
mentar com verbas e lotear  car-
gos já explicaria e justificaria 
qualquer insurreição popular. Isso 
sem contar com o resultado das 
investigações da Lava Jato e os 
áudios da JBS que abalaram a 
capital federal. 

Na educação...
O programa de destruição 

do caráter público da educação 
acelera. Institutos e universidades 
federais estão sem verba para con-
tinuar com o calendário acadêmi-
co. Bolsas estão sendo cortadas, 
as obras canceladas e os concur-
sos públicos já viraram peças de 
museu. A principal ameaça é que 
aconteça com as instituições fede-
rais de ensino o mesmo que vem 
ocorrendo com a estadual UERJ, 
uma das maiores universidades 

do Rio de Janeiro. Um parecer do 
Ministério da Fazenda sobre Regi-
me de Recuperação do Rio suge-
riu medidas adicionais de conten-
ção de gastos. E, pela primeira 
vez, a intenção de fechar a UERJ e 
as Universidades Estaduais é ofi-
cialmente documentada. Entre as 
outras medidas, estão a demissão 
de servidores ativos, a extinção de 
benefícios previstos para servido-
res estaduais e criação de alíquota 
extra para a Previdência. 

É bem verdade que houve 
reorganização de movimentos da 
esquerda brasileira para enfra-
quecer o governo. A primeira 
greve geral em abril abalou as 
estruturas do Executivo. A segun-
da greve geral, porém, foi enfra-
quecida pela covardia de algumas 
centrais sindicais que, de última 
hora, não quiseram aderir à mobi-
lização e deixaram suas bases 'a 
ver navios'. 

Paralelamente, as redes soci-
ais como o facebook e whatsapp 

FORA TEMER

O silêncio apavorante das ruas
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estão abarrotadas de memes, tex-
tos, links, charges de todos os tipos 
e gostos que pedem a cabeça de 
Temer e também de outras cente-
nas de políticos em Brasília. 
Sobram notícias (nem sempre con-
fiáveis) e não é possível mais sus-
tentar a tese de que a grande 
imprensa é a detentora exclusiva 
de informação. Mas, apesar de 
todo esse arcabouço informativo, 
como explicar a inatividade da 
população, diferentemente do que 
ocorreu em 2013 ou em 2016?

O assunto também tem dei-
xado a imprensa internacional per-
plexa. O jornal Süddeutsche Zei-
tung, da Alemanha, chegou a dizer 
que é "surpreendente que não haja 
milhões nas ruas para exigir a 
saída de Temer.” O jornal espa-

nhol, El País, enfatizou a imobili-
dade dos brasileiros que para o 
impeachment de Dilma “batiam 
panelas vazias, acampavam em 
parques, soltavam foguetes, desfi-
lavam indignadas pelas vias públi-
cas, cerravam fileiras, agressivas, 
nas mídias sociais”. 

Talvez o demasiado silêncio 
encontra-se respaldo na polariza-
ção que tomou conta do país, pois 
dificulta a construção de uma 
agenda unificada de reivindica-
ções entre diferentes correntes 
populares, inclusive dentro da pró-
pria esquerda. Ou talvez as lide-
ranças das manifestações estejam 
preocupadas demais com o jogo 
político para 2018 e já desistiram 
de convocar manifestações. 

Todavia, o que não pode 

acontecer é a fadiga que paralisa 
ou invés da pausa para ganhar-se 
fôlego. É inadmissível acreditar 
que a política de devastação dure 
até 2018, como se o jogo pós-
eleição não possa ainda piorar a 
vida da classe trabalhadora. 

O programa de privatização 
e erradicação absoluta dos direitos 
a v a n ç a  d e s c o m u n a l m e n t e . 
Sobram motivos para irmos à luta. 
E se no final das contas continuar-
mos paralisados e coniventes com 
este obscuro episódio histórico da 
infâmia brasileira, viveremos sem 
dúvida num tempo onde cada tra-
balhador e trabalhadora – como 
avisou Rui Barbosa -  terá a triste 
vergonha de ser honesto neste 
país. 

 No  d ia  19  de 
agosto a União munici-
pa l  dos  e s tudan te s 
secundaristas de Ouro 
Preto - UMES realizou o 
II Congresso da entida-
de na Escola Estadual de 
Ouro Preto (Polivalen-
te). O eventou agregou 
v á r i o s  e s t u d a n t e s 
secundaristas do muni-
cípio e dos distritos para 
debater qual a educação 
que a classe estudantil 
deseja; a reformulação 
do ensino médio; o passe 
l ivre estudantil  e o 
pos i c ionamen to  da 
juventude diante da 
retiradas de direitos.
     M a u r í c i o 
Guimarães, coordena-
d o r  d o  S I N A S E F E 
IFMG, representou a 

entidade durante evento 
e ocupou lugar na mesa 
que orientou os debates. 
O SINASEFE IFMG foi 
a única entidade sindical 
presente no congresso e 
também colaborou para 
a realização do encon-
tro.
     A programação 
contou com a criação de 
g r u p o s  d e  d e b a t e s 
compostos por estudan-
tes que discutiram temas 
emergentes como o 
machismo nas escolas e 
repartições públicas; o 
combate à qualquer 
forma de racismo e de  
LGBTFOBIA. O con-
gresso também promo-
veu atrações culturais 
como música e grupo de 
dança. 

Evento reuniu estudantes secundaristas de várias idades (Foto: Umes)

Mesa de abertura do congresso da UMES Ouro Preto (Foto: Umes)
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 Informamos que, pelo 
mo�ivo do aniversário do contra-
to do Sinasefe IFMG/Unimed, 
apenas no mês de outubro serão 
aceitas novas adesões com absor-
ção total de carência para servi-
dores que se filiaram ao Sinasefe 
IFMG a par�ir do ano de 2013 até 
hoje. A medida também é valida  
para os servidores que irão se 
filiar .  Estes,  que ainda não 
possuem o plano de saúde, devem 
enviar toda documentação até 06 

de OUTUBRO/2017
 Aos interessados gen�ileza entrar 
em contato pelo e-mail: sinasefe-
ifmg@yahoo.com.br para se filiar 
ao Sinasefe IFMG, ou pelo telefo-
ne (031) 3551-3611;
e pelos e-mails: 
sandraasf@yahoo.com.br, 
adilsonjramalho@hotmail.com 
(informações sobre adesão ao 
plano de saúde), ou pelo telefone 
(031) 3551-4464. 

Plano de saúde Unimed: aberta novas adesões com 
absorção total de carência para Outubro

SUA ENTIDADE

SINASEFE IFMG e entidades parceiras se planejam para 
enfrentar negociação com seguradora de saúde

Representantes do 
ASSUFOP, ADUFOP e 
SINASEFE-IFMG se reu-
niram na sede da ADUFOP 
na manhã desta quarta, dia 
31 de agosto, para estudar 
dados que devem balizar a 
negociação do reajuste 
anual do plano de saúde 
coletivo. Foi resgatada a 
documentação do período 
a n t e r i o r  ( n o v / 1 5  – 
out/2016) e avaliados os 
registros mensais desde 
então relativos ao valor 
desembolsado pelas enti-
dades, o índice inflacioná-
rio IGP-M acumulado e a 
variação das taxas de sinis-
tralidade fornecidas pela 
seguradora.

 Os dados ainda não 
estão completos, mas o 

resgate histórico e a expe-
riência dos últimos anos 
permitem já ter um panora-
ma por onde deve cami-
nhar essa negociação. Será 
agendada reunião com a 
Unimed Inconfidentes. A 
expectativa é de uma nego-
ciação mais favorável aos 
conveniados neste ano, 
uma vez que o contrato 
vem acumulando reajustes 
totais muito acima da infla-
ção nos anos de 2015 e de 
2016, as entidades conti-
nuam cumprindo o contra-
to de maneira regular e 
novas  adesões  foram 
incluídas. Trata-se sem 
dúvida de uma das melho-
res carteiras de convenia-
dos da seguradora.

Participaram da reunião o coordenador geral do 
SINASEFE IFMG, Maurício Guimarães; os 
trabalhadores da entidade Adilson Ramalho e Sandra 
Freitas; o presidente do ASSUFOP, Sèrgio Neves, os 
TAEs da UFOP, Gilberto Motta e Flávio Henrique; o 
diretor da Adufop, Luís Seixas e a secretária da 
Adufop, Cláudia Péret (Foto: Lícia Ribeiro).
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