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APROVADA PARALISAÇÃO PARA O DIA 24 DE MAIO

Resultado do referendo sobre a decisão da assembleia integrada de paralisação no dia 24 de maio,
para participação no movimento “Ocupa Brasília”:

A favor da adesão à paralisação aprovada em AGs: 159 (68%)
Contra a adesão à paralisação aprovada em AGs: 65 (28%)
Abstenções: 8 (3,5%)
Nulos: 1 (0,5%)

2. Atividades programadas para 24 de maio
Ida a Brasília
Conforme já divulgado, a infraestrutura disponibilizada para participação de todos interessados é:
 Ônibus saindo de Araras, com passagem por São Carlos, para Brasília;
 Ônibus saindo de Sorocaba, em parceria com o SINTUFSCar, para Brasília. Os colegas de
Buri interessados podem se deslocar até Sorocaba e ir neste ônibus;
 Ônibus de São Carlos para Brasília;
 Estudo da possibilidade de apoio à ida de professores, em número restrito, por viagem
aérea.
Os interessados em ir a Brasília devem procurar a secretaria da ADUFSCar em seu campus, até
no máximo sexta-feira, com nome e RG, para listagem de composição dos ônibus.
Caso sobrem vagas, as mesmas serão disponibilizadas para Técnicos-Administrativos e
Estudantes, com o intuito de compor o maior número possível de pessoas na mobilização.

3. Reunião aberta no auditório da ADUFSCar do campus São Carlos em
18/05 (16-17:30h) para análise da conjuntura e encaminhamentos
Frente ao agravamento da conjuntura nacional, com fatos novos que se sucedem em velocidade
avassaladora, a Diretoria convidou colegas a se reunirem em S. Carlos (e disponibilizou a infraestrutura
da ADUFSCar dos outros campi para reuniões semelhantes, localmente). Nessa reunião, com a
participação de cerca de 25 colegas, foi consenso entre os presentes que o momento exige uma resposta
rápida e muito intensa de todos no sentido de se impor a democracia como única saída para a crise. E que

o voto popular é o único meio de dar legitimidade à governança ao país – voto não apenas para a
presidência da república, mas também para um novo congresso nacional. Urge, portanto, levantar a
bandeira das “ELEIÇÕES GERAIS, DIRETAS JÁ”.
Dentro dessa perspectiva, aprovaram-se consensualmente alguns encaminhamentos imediatos:
 Divulgação a todas(os) colegas, por meio de panfletagem nas entradas da UFSCar e no
restaurante anexo à ADUFSCar em São Carlos, da campanha por Diretas Já e do
movimento “Ocupa Brasília”, que iremos integrar, em 24/05, como já informado. Os
horários de panfletagem serão divulgados oportunamente por e-mail, na página da
ADUFSCar e no Facebook “ADUFSCar em defesa do Estado Democrático de Direito”.
 Elaboração de faixas “ELEIÇÕES GERAIS, DIRETAS JÁ, nenhum direito a menos” para
fixação nas entradas da universidade e na cerca virada para a Rodovia Washington Luiz,
em S. Carlos (buscando realizar a mesma atividade nos outros campi).
 Criação de adesivos para carros no mesmo teor, a serem distribuídos entre os colegas.
 Realização de reunião aberta na sede S. Carlos segunda, 22/05, às 11h, para programação
de próximas atividades.
 Atos públicos: imediatamente após o encerramento da reunião, colegas engrossaram ato
público chamando para as 18h desse dia (18/05), em frente ao Mercadão, convocado por
vários sindicatos e movimentos sociais.
Ato convocado por esses setores para o domingo, dia 21/05, em S. Carlos, ás 10h, com
concentração na Praça dos Pombos, convidamos todos os colegas a participar.
Ressalte-se, por fim, que apenas a dinâmica muito rápida dos acontecimentos impediu uma melhor
articulação com os colegas de outros campi, mas a ADUFSCar terá toda sua infraestrutura (secretarias,
sedes etc) permanentemente disponibilizada aos colegas de Araras, Sorocaba e Buri que desejarem
promover atividades no bojo desta campanha.

