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Ministério da Educação
Universidade Federal dos Vales do Jequi�nhonha e Mucuri

Reitoria
Gabinete da Reitoria

OFÍCIO Nº 14/2023/GABREITORIA/REITORIA

Diaman�na,18 de janeiro de 2023.

 

DIREITO DE RESPOSTA AO JORNAL METRÓPOLE

Reitor da UFVJM esclarece denúncias 

Disponível em: h�ps://�nyurl.com/2ndeh23e - 09/01/2023 16:09, atualizado 09/01/2023 18:29 
 

1. DAS DENÚNCIAS ENCAMINHADAS PELA DEPUTADA ESTADUAL BEATRIZ CERQUEIRA

1.2. A Deputada Estadual Beatriz Cerqueira (PT-MG) encaminhou denúncia ao Ministro da Educação, em 9 de janeiro de 2023, com as acusações de propagação de no�cias falsas,
ataques aos membros do poder legisla�vo e judiciário, incen�vo/apoio à atos terroristas; Atos Golpistas; elogio a atos dos criminosos;  exaltação de pessoas ligadas às posições extremistas;
conduta que incita o ódio e a violência e crime de Abolição violenta do Estado Democrá�co de Direito pelos quais pede a exoneração de Janir Alves Soares do cargo de reitor da UFVJM.

1.3. Inicialmente, deve-se salientar que na Cons�tuição Federal de 1988, consta:

 
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem dis�nção de qualquer natureza, garan�ndo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à
segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

IV- é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato;

(...)

V - é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem;

(...)

VIII - ninguém será privado de direitos por mo�vo de crença religiosa ou de convicção filosófica, ou polí�ca, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir
prestação alterna�va, fixada em lei;

IX - é livre a expressão da a�vidade intelectual, ar�s�ca, cien�fica e de comunicação, independentemente de censura ou licença;

 

1.4. Dito isso, detenho o meu perfil pessoal no Instagram, para exercer o meu legí�mo direito de publicar as minhas opiniões pessoais acerca de determinados temas ou matérias,
desde que não ultrapassem os limites da liberdade de expressão, inclusive no que diz respeito aos trâmites do processo eleitoral de 2022, uma vez que IMPORTANTÍSSIMOS QUESTIONAMENTOS
NÃO FORAM RESPONDIDOS, por exemplo:

                     
1- o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) impediu acesso ao código-fonte das urnas eletrônicas;

2- o TSE violou o rito do processo eleitoral ao editar regramento fora do prazo previsto em lei;

3- demonstrou-se a violabilidade das urnas eletrônicas e o TSE permaneceu omisso;

4- o sigilo dos votos foi rompido e o TSE permaneceu omisso;

5- empresa estrangeira par�cipou na apuração dos votos e o TSE permaneceu omisso.

 

1.5 Perante a blindagem imposta pelo Supremo Tribunal Federal (STF) à proteção do resultado dessa eleição, torna-se dúbio declarar e, sobretudo aceitar, que as eleições foram
democrá�cas, pois não existe “perdeu Mané” como resposta, e nem se deve aceitar o jargão que uma “eleição não se ganha, se toma”; quanto mais, no dia 12 de dezembro de 2022, na cerimônia
de diplomação de Luiz Inácio Lula da Silva e Geraldo José Rodrigues Alckmin Filho, assim diz um ministro do STJ ao pé do ouvido de Alexandre de Moraes "Missão dada é missão cumprida"
(h�ps://www.youtube.com/watch?v=aBNvjDV4nDs). 

1.6. Estas falas dos Ministros do STF, aliadas a algumas contestáveis decretações de prisões (não decorrentes dos atos de vandalismo ocorridos em Brasília, dia 08/01/2023, mas,
advindas de atos de regular liberdade de expressão e de opinião), além de atos de, permissa vênia, notória censura, trouxeram inegável indignação à população e feriu profundamente o coração da
democracia – o VOTO POPULAR e as LIBERDADES GARANTIDAS na Cons�tuição Federal de 1988. Aliado a isso, soma-se a vergonhosa omissão dos parlamentares do Congresso Nacional perante
descumprimento de leis eleitorais existentes. Logo, manifestar de forma ordeira e pacífica, somente fortalece o alicerce da nossa Democracia.

1.7. É importante informar que há tempos a Deputada Beatriz tem pedido minha exoneração do cargo de reitor. Cabe relatar que todo o processo da sucessão da reitoria da UFVJM,
gestão 2019-2023, obedeceu ao devido processo legal. Na lista tríplice, elaborada pelo Conselho Universitário - Consu, o candidato mais votado obteve 26 votos, enquanto eu e o outro

https://tinyurl.com/2ndeh23e
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candidato empatamos com nove votos cada. Por desempate, fiquei em terceiro lugar na lista tríplice. Foram votos secretos, depositadas em urnas, de maneira auditável, como deveria ser a eleição
pra presidente da república. Na etapa seguinte, meu nome foi o escolhido pelo presidente da república, amparado pela Lei 9.192/1995, pelo Decreto 1.916/1996 e, sobretudo, por ter meu nome
limpo perante à comunidade acadêmica e à sociedade. Perante os ques�onamentos da ANDIFES e outros sindicatos, essa situação foi derradeiramente pacificada pela decisão do STF, datada de 8
de outubro de 2021. Por fim, não houve nenhum recurso, por parte dos três candidatos, ao pleito em questão.

1.8. Opostamente a eleição para reitor da UFVJM, na eleição de 2022 para presidente da república e outras representações, houve inúmeras fraudes comprovadas tecnicamente, mas
sumariamente reprovadas pelo TSE, de onde o STF, mediante inúmeras manobras realizadas à luz do dia e aos olhos do Congresso Nacional e das forças armadas, escolheu seu novo presidente
numa urna eletrônica viciada, violada e com apuração de votos manipulada por uma empresa estrangeira, cujo código fonte estão man�dos à sete chaves pelo próprio STF, negando a todo modo
repassar à equipe técnica das forças armadas. Logo, esse grupo de Pe�stas não tem moral alguma para ques�onar a legalidade da minha escolha para reitor da UFVJM.

1.9. Com relação ao objeto principal desta minha comunicação, com fulcro no art. 5º da Cons�tuição Federal, inciso V, solicito correção e retratação por conteúdos veiculados neste
Jornal Metrópoles, com relação aos seguintes frases, abaixo, em negrito. Para isso, organizei as respostas e os esclarecimentos abaixo de cada assunto, como se segue:

 

a) Reitor da UFVJM, Janir Alves Soares, publicou manifestações em solidariedade aos atos terroristas realizados por apoiadores de Bolsonaro, em Brasília, neste domingo (8/1);

1.10. Primeiramente, eu e nosso grupo não nos denominamos de Bolsonaristas. Nosso grupo denomina-se de PATRIOTAS. Somos pais de família, professores, pedreiros, advogados,
servidores públicos, mecânicos, empresários, fazendeiros, médicos, jornalistas, enfim, pessoas comuns da sociedade, ordeiras e trabalhadoras que comungam da necessidade de defesa dos valores
rela�vos à: Pátria, Deus, Família e Liberdade.

1.11. Inicialmente, reprovo, com veemência, esta afirmação deste jornal em que, eu "manifestei solidariedade aos atos terroristas". Não falei isso e nunca falaria isso! Vocês não
seguiram as publicações no meu perfil no Instagram e fizeram publicações falsas acerca das minhas opiniões – favor conferir as minhas postagens que ocorreram naquele domingo, no início da
noite, mas façam isso com profissionalismo, com base na é�ca e na moral, pois lhes pergunto:

1.12. Por acaso, os Senhores leram os textos anexos a cada imagem que foi postada por mim?

1.13. Se não leram, foram omissos; se leram, cometeram crime contra minha pessoa e, de plano, já exijo imediata retratação.

 

b) Apoiadores do ex-presidente depredaram e invadiram o Supremo Tribunal Federal (STF), Congresso Nacional e Palácio do Planalto;

1.14. Os patriotas permaneceram 68 dias perante os quartéis e sem, cometerem qualquer ato de vandalismo. Es�veram lá tomando sol, chuvas, rezando, cantando o hino nacional e
pedindo socorro às forças armadas - esta é nossa forma de manifestar. A mídia já sabe e o Metrópole, também, que os Patriotas foram induzidos a irem para a Esplanada dos Ministérios. Infiltrados
armaram uma cilada. Os Patriotas não �nham planos de invadir ou quebrar nada. Mas, conheceis a verdade e ela vós libertará! E por falar em verdades, averiguem as postagens posteriores que fiz
no meu perfil, no Instagram. A farsa está caindo a cada dia que passa.

1.15. Desta forma, à luz dos fatos atuais não dá mais para sustentar essa narra�va de culpar somente os “Bolsonaristas” ou nós, Patriotas de Verdade, por todo aquela terrível
destruição. Sinceramente, é muita hipocrisia por parte de uma mídia tendenciosa, parcial.

1.16. Portanto, não procede esta afirmação, pois se têm vários registros mostrando pessoas infiltradas depredando o patrimônio dos três poderes, inclusive têm-se registros que
pessoas já estavam nos locais antes dos patriotas chegarem. Portanto, à luz dos fatos não se pode creditar toda aquele vandalismo a um grupo, mas sim, a grupos de infiltrados contratados para
fazer aquela destruição. Está faltando a mídia divulgar os fatos de forma imparcial. 

 

c) Janir declarou que os atos de vandalismo protagonizado pelos bolsonaristas são uma forma de retomar o poder;

1.17. O Jornal comete grave equívoco, que precisa ser imediatamente corrigido. Veja o contexto dos fatos e �rem as conclusões verdadeiras.

1.18. Primeiramente, inúmeras postagens mostram que a entrada dos manifestantes no Congresso Nacional foi permi�da! Foi ATO PACÍFICO, não foi violento, sob força bruta e/ou
sob ameaça, pois, os próprios policiais da segurança do Congresso Nacional que estavam posicionados na lateral do corredor (e, obviamente, deixando caminhos abertos congresso adentro)
eles mesmos sinalizaram com as mãos para os patriotas entrarem – vejam os inúmeros vídeos. (favor manter esse grifo na minha resposta a ser publicada nesse Jornal).

1.19. No entanto, ao que tudo já indica, minutos após entrarem no congresso nacional deu-se conta da depredação já em curso. Então, é importante estabelecer esta divisão temporal e
espacial para não cometer acusações falsas e publicar falácias. A par�r do momento que pessoas iniciaram as depredações, os ataques ao patrimônio, a situação muda completamente e torna-se
ATO TERRORISTA. Passados vários dias, a mídia divulgou imagens mostrando que a depredação foi planejada para incriminar o movimento dos Patriotas. Enfim, fizeram armadilhas para os
patriotas. Esta ação é an�democrá�ca, é golpista, criminosa e precisa ser rigorosamente apurada, julgada e aplicada as penalidades de forma exemplar aos que planejaram, arquitetaram, ficaram
omissos e por fim, aos que as executaram, sem exceções!

 

d) os atos de vandalismo nos prédios dos três poderes foram pra�cadas por pe�stas infiltrados na manifestação, que segundo ele é pacifica;

1.20. Reprovo, veemente, esta afirmação com base na explicação anterior, pois, em nenhum momento, eu falei isso. Eu escrevi nas postagens que haviam pessoas infiltradas,
oportunistas. Fiz estes posts naquele mesmo horário, de forma subsequente. Por favor, acessarem meu Instagram (janiralvessoares), confiram e confirmem todas as postagens e sejam
profissionais, por favor.
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1.21. Em nenhum momento eu aprovo, apoio, ou me solidarizo com atos criminosos, sou pela lei e pela ordem - eu condeno veemente esses atos. Foi crime e tem que ser tratados
como criminosos, inclusive quem conduziu os patriotas até as armadilhas, inclusive quem ficou sabendo e ficou omisso e, bem como, quem já relatou na mídia que ficou observando do seu
ministério as coisas acontecerem. A imprensa não pode ocultar estas realidades e criar interpretações falsas destas realidades – isso é criminoso também!

 

2.0. CONQUISTAS DA ATUAL GESTÃO-UFVJM

2.1. Por fim, perante tantas acusações infundadas, aproveito a oportunidade para prestar, além de esclarecimentos, as contas, as entregas e as conquistadas e sobretudo, agradecer à
comunidade acadêmica e à nossa sociedade pelo valioso apoio ao longo desta vitoriosa jornada:

 

I- Compara�vamente à gestão anterior (2015-2019), a atual gestão da UFVJM (2019-2023) tem conquistado recordes em termos de indicadores de gestão e governança públicas,
conforme gráfico abaixo.
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Disponível em:h�ps://�nyurl.com/2jypx�t
 

II - Em 2021, a Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Economia elaborou o relatório “Foco em Custos”, no qual apresentou um ranking de desempenho na gestão de custos de
diversos órgãos no exercício de 2020. A UFVJM obteve o 12º lugar no ranking das universidades federais brasileiras. Quando comparada às universidades mineiras, destacou-se em 4º
lugar, enquanto a UFMG ficou na liderança;

 

III- a UFVJM apresentou em 2021, 93,88% dos itens cumpridos no Painel Lei de Acesso à Informação, o que colocou a ins�tuição no 4º lugar entre universidades federais no
cumprimento de itens de transparência a�va, conforme no�cia disponível em: h�ps://�nyurl.com/2enc943l;

Imagem re�rada do site www.paineis.cgu.gov.br/lai/index.htm

 

IV - Tem-se em fase de implementação a reestruturação de todas as unidades organizacionais da reitoria – reforma administra�va, necessária e essencial para superar a fragilidade do
desempenho ins�tucional que perdura há anos, conforme no�cia publicada no portal no seguinte endereço: h�ps://�nyurl.com/2mcr8rac;

V - Perante a pandemia Covid-19 causada pelo Sars-Cov-2, com recursos do Governo Federal, a UFVJM implantou em Diaman�na um Centro de Diagnós�co Molecular o que
contribuiu para salvar milhares de vidas, conforme no�cia publicada no portal no seguinte endereço: h�ps://�nyurl.com/2zgfzq2n;

VI - Criação do Laboratório Mul�disciplinar de Pesquisa e Diagnós�co em Biologia Molecular no município de Teófilo Otoni iniciou as a�vidades em 02/09/2021 e foram realizadas
2.128 exames RT-PCR para detecção de SARS-CoV-2, , conforme no�cia publicada no portal no seguinte endereço: h�ps://�nyurl.com/2z74vgy9;

https://tinyurl.com/2jypxtft
https://tinyurl.com/2enc943l
https://tinyurl.com/2mcr8rac
https://tinyurl.com/2zgfzq2n
https://tinyurl.com/2z74vgy9
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VII - Desde 2019, a atual gestão tem encerrado o exercício do ano fiscal com passivo zero, enquanto, as anteriores transportam milhões de reais em dívidas para serem liquidadas com
recurso do orçamento do ano seguinte, conforme link de acesso: h�ps://�nyurl.com/2h3xv2fz;

VIII - A UFVJM já destaca entre as 69 universidades no sistema de transparência a�va, ocupando o 4o. Lugar entre as 69 federais do país, conforme no�cia publicada no portal no
seguinte endereço: (h�ps://�nyurl.com/2f3tqswh);

IX - Em termos de ranking internacional, pela primeira vez, a UFVJM é uma das dez universidades mineiras entre as melhores do mundo, conforme no�cia publicada no portal no
seguinte endereço: (h�ps://�nyurl.com/2l7b4ckb);

X - Implantamos a curricularização da extensão, conforme no�cia publicada no portal no seguinte endereço: h�ps://�nyurl.com/2lv4hqjw;

XI - Implantamos o transporte estudan�l gratuito no campus JK, conforme no�cia publicada no portal no seguinte endereço: h�ps://�nyurl.com/2mdt6c22 ;

XII - Contratamos, pela primeira vez, o seguro obrigatório para toda a frota de veículos da ins�tuição -  Extrato de publicação do Contrato no DOU (0897319) - ISSN 1677-7069 Nº 209,
sexta-feira, 4 de novembro de 2022; 

XIII - Contratação das obras do restaurante universitário no campus JK, conforme no�cia publicada no portal no seguinte endereço: h�ps://�nyurl.com/2n3cuyxh;

XIV- Contratação de empresa para adequações do restaurante universitário do campus do Mucuri, Teófilo Otoni/MG, conforme no�cia publicada no portal no seguinte
endereço: h�ps://�nyurl.com/2hzhbxxn;

XV- Contratação de empresa especializada para con�nuidade da obra de reforma e ampliação do Prédio de Laboratórios do Curso de Engenharia Mecânica no campus JK, conforme
no�cia publicada no portal no seguinte endereço: h�ps://�nyurl.com/2epo5c5y;

XVI- Contratação de empresa especializada para realizar a adequação do abrigo de resíduos de serviços de saúde, conforme no�cia publicada no portal no seguinte
endereço: h�ps://�nyurl.com/2epo5c5y;

XVII - Elaboração de projetos de Arquitetura, Projeto de Prevenção e Combate a Incêndios (PPCI) e projeto de acús�ca para os campis I e JK da UFVJM, conforme no�cia publicada no
portal no seguinte endereço: h�ps://�nyurl.com/2pcwfocu;

XVIII- Contratação de empresa especializada para a reforma do Prédio da Reitoria - Campus JK, conforme no�cia publicada no portal no seh�ps://�nyurl.com/2p5gvvhpguinte
endereço: h�ps://�nyurl.com/2pc4o9yb;

XIX-  Contratação de serviço para execução do Prédio dos Laboratórios das Engenharias do ICET, campus do Mucuri em Teófilo Otoni, conforme no�cia publicada no portal no seguinte
endereço: h�ps://�nyurl.com/2o67xcra;

XX - Provimento e adequação de espaço, no Campus I da UFVJM, para funcionamento do Ambulatório-Escola da Faculdade de Medicina de Diaman�na (Famed), previsto para o
pavimento térreo do Prédio II, conforme registro no processo SEI! 23086.004460/2017-66 e, em caráter emergencial a reitoria disponibilizou 7 (SETE) ambulatórios à Faculdade de Medicina -
FAMED.

XXI - Contratação de serviços de sistema de segurança eletrônica composto por elementos de monitoramento por vídeo e sistemas auxiliares para acompanhamento, conforme no�cia
publicada no portal no seguinte endereço:  h�ps://�nyurl.com/2e854e63;

XXII - Contratação de empresa especializada para serviço de adequações na subestação de energia elétrica nos Campi da Universidade Federal dos Vales do Jequi�nhonha e
Mucuri, conforme no�cia publicada no portal no seguinte endereço: h�ps://�nyurl.com/2lms492w;

XXIII- Primeiro Plano Estratégico Ins�tucional e o Referencial Estratégico da UFVJM para o período de 2021 a 2025, conforme no�cia publicada no portal no seguinte
endereço: h�ps://�nyurl.com/2olalyqf;

XXIV - UFVJM e Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais celebram convênios para construção de laboratórios nos Campi Unaí e Janaúba, Convênios com a SEE somam
quase quatorze milhões de reais de inves�mentos para o desenvolvimento ins�tucional da UFVJM, conforme no�cia publicada no portal no seguinte endereço: h�ps://�nyurl.com/2p5gvvhp;

XXV- UFVJM adere ao Programa TransformaGov, com o obje�vo de modernizar a administração em conformidade aos órgãos de controle interno e externo visando obter eficácia,
eficiência e efe�vidade, conforme no�cia publicada no portal no seguinte endereço:  h�ps://�nyurl.com/2ksmqspy;

XXVI - Criação da Secretaria Administra�va das Comissões Permanentes da UFVJM, conforme portaria publicada no endereço: h�ps://�nyurl.com/2onybyj7;

XXVII - Reestruturação da Secretaria Administra�va dos Conselhos Superiores e dos Órgãos de Assessoria da Reitoria, conforme portaria publicada no
endereço: h�ps://�nyurl.com/2n7alrzc;

XXIII - Implementação do Escritório de Processos com a finalidade de mapeamento dos macroprocessos das unidades organizacionais, conforme portaria publicada no
endereço:  h�ps://�nyurl.com/2kvsv99m;

XXIX - Criação da Diretoria de Produtos e Serviços (DPS) com o obje�vo de implantar ações para regulamentar, integrar e ampliar os setores de produção e de prestação de serviços na
universidade, conforme portaria publicada no endereço:  h�ps://�nyurl.com/2pgh4ceu;

XXX - Criação da Diretoria de Convênios e Projetos (DCP) da UFVJM para atender aos anseios da comunidade acadêmica que carecia de um órgão central para instruir, tramitar,
organizar e acompanhar convênios e congêneres, conforme portaria publicada no endereço: h�ps://�nyurl.com/2p2bo25h;

XXXI - Ins�tuição do Programa de Integridade da UFVJM, conforme portaria publicada no endereço: h�ps://�nyurl.com/2obxwuot;

XXXII - Criação da Comissão Permanente de Prestação de Contas da UFVJM, conforme portaria publicada no endereço: h�ps://�nyurl.com/2pllpuws;

XXXIII - Criação da Superintendência de Produção Agropecuária das Fazendas Experimentais (SUPERAGRO), conforme portaria publicada no endereço: h�ps://�nyurl.com/2mqhdnsl;

XXXIV- UFVJM inaugura o Programa Universidade nas Comunidades, com recursos do Ministério da Saúde da ordem de R$ 2,8 milhões, e parceria com o Conselho Regional de
Odontologia de Minas Geais - CROMG, conforme no�cia publicada no portal no seguinte endereço:  h�ps://�nyurl.com/2lju4kj5;

 

2.2. Estas entregas à sociedade são frutos do trabalho de alta qualidade desenvolvido por uma comunidade acadêmica comprome�da com os valores, visão e missão desta ins�tuição.

 

2.3. Com a consciência tranquila, acerca dos atos administra�vos executados, só resta-me agradecer àqueles que além de pensar e cri�car, também fizeram coisas boas acontecerem
para que a nossa UFVJM se torne cada vez melhor. 

 

 

JANIR ALVES SOARES

Reitor

 
 

Documento assinado eletronicamente por Janir Alves Soares, Reitor, em 18/01/2023, às 11:13, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de
outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.ufvjm.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 0953325 e o código CRC A5EF5FFA.

Referência: Caso responda este O�cio, indicar expressamente o Processo nº 23086.000353/2023-15 SEI nº 0953325

Rodovia MGT 367 - Km 583, nº 5000  - Bairro Alto da Jacuba, Diaman�na/MG - CEP 39100-000 
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