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Coordenação Colegiada - SINTET-UFU

O Brasil vive atualmente uma crise de grandes proporções e que 
tem afetado a vida dos brasileiros de forma intensa e cotidiana. Cabe 
dizer: uma crise não somente econômica, mas, prioritariamente, 
política. Com um histórico de conciliação de classes, que durante os 
últimos 13 anos beneficiou a burguesia nacional aos custos de uma 
(mais recente) onda de retirada de direitos sociais e trabalhistas, 
hoje temos um cenário ainda mais frágil para o interesse e os 
direitos das pessoas que vivem do trabalho.

Longe da pauta midiática, cuja preocupação oscila entre a 
oposição de direita, que defende o impeachment, e o campo 
governista, que quer a conclusão do mandato da presidente 
Dilma, temos no legislativo 56 projetos de lei que ameaçam os 
trabalhadores. Uma ofensiva contra direitos sociais e trabalhistas 
duramente conquistados na história da nossa frágil democracia. 

Entre esses projetos, está a “Lei antiterrorismo”, que abre 
precedentes para a criminalização de lutadoras e lutadores 
sociais que integram o movimento sindical. Além disso, há a PLP 
257/16, conhecida como “Reforma fiscal”, que flexibiliza ou até 
mesmo retira nossos direitos, como o projeto de lei que deve ser 
votado pelo governo e oposição para congelar os salários dos 
servidores públicos federais, estaduais e municipais, ou ainda 
uma proposta de corte de até 30% em gastos com benefícios 
pagos a servidores e programas de demissões “voluntárias”. 

Em um contexto sociohistórico em que a palavra golpe volta ao 
vocabulário do dia a dia, é preciso não perder de vista o principal 
golpe que vem sendo arquitetado em nosso país: aquele contra 
os trabalhadores, os direitos e as liberdades sociais. 

Nessa conjuntura, a Coordenação Colegiada do SINTET-
UFU se posiciona contrária a todos os golpes, seja o arquitetado 
pelo empresariado, mídia e poder judiciário que constroem 
a pauta do impeachment, seja o gravíssimo desmonte aos 
direitos trabalhistas do povo brasileiro, arquitetado pelo governo 
e oposição de direita. 

Cabe a nós, lutadoras e lutadores sindicais, resistir frente a 
esses ataques de forma impositiva, protagonizando a força da 
nossa categoria e disputando consciências de toda a sociedade 
em defesa da classe trabalhadora.
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Declaração de imposto de renda 2016

O SINTET-UFU informa que, 
o servidor que recebeu Processo 
Judicial, seja Processo de 3,17% 
ou 28,86%, ou outro processo 
através da Justiça Federal, no 
ano de 2015, deve declarar tal 
recebimento junto à Receita 
Federal, em sua Declaração de 
Imposto de Renda 2015/2016, 
cujo período é de 02 de março a 
30 de abril de 2016.

Para fazer a declaração, o 
servidor deve possuir em mãos, 
o comprovante de Imposto de 
Renda e Depósitos Judiciais, 
emitido pela Caixa Econômica 
Federal ou Banco do Brasil, 
entregue no ato de recebimento 
do processo.

Se o servidor recebeu o Processo 
no Banco do Brasil, a fonte 
pagadora é o Banco do Brasil, cujo 
CNPJ é: 00.000.000.0001-91.
Já, se o servidor recebeu o Processo 

na Caixa Econômica Federal, a 
fonte pagadora é a Caixa, cujo 
CNPJ é: 00.360.305/0001-04.

O servidor deve informar 
o recebimento do processo, 
através da opção Rendimentos 
Recebidos Acumuladamente, 
clicar na opção: NOVO e, na 
forma de tributação, marcar a 
opção “Exclusiva na Fonte”.

Deve-se lançar os seguintes 
dados: O valor bruto recebido, 
o valor do Imposto de Renda 
retido na fonte (alíquota de 3%) 
e o valor do PSS (Contribuição 
Previdenciária), que ficaram 
retidos no ato de recebimento 
do processo, junto à instituição 
bancária.

Períodos solicitados, referente 
aos calendários anteriores:

Processo de 3,17% (Ação 
Coletiva): março de 1996 a 
maio de 2001, devendo-se 
considerar o décimo terceiro 

salário de cada ano, num total 
de 68 meses.

Processo  de 3,17% (Processo 
Individual): janeiro de 1995 
a maio de 2001, devendo-se 
considerar o décimo terceiro 
salário de cada ano, num total 
de 83 meses.

Processo de 28,86%: 
janeiro de 1993 a julho de 
1998, devendo-se considerar 
o décimo terceiro salário de 
cada ano.

O servidor que recebeu 
outro tipo de processo no ano 
de 2016, ou tiver qualquer 
dúvida sobre estas informações, 
deve entrar em contato com 
o Departamento Jurídico do 
SINTET-UFU pelo telefone 
3214-1649, ou diretamente 
na sede do sindicato que está 
localizado na rua Salvador, 
número 995, Bairro Aparecida.

Servidores que receberam Processos Judiciais precisam declaram o ganho a Receita Federal.
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>> Aposentados

Na tarde do dia 22, as 
integrantes do Projeto SINTET 
RECICLARTE visitaram a 
aposentada Rosemeire Aparecida 
Martins de 55 anos. A iniciativa 
foi da Coordenação de Assuntos 

SINTET RECICLARTE visita aposentada
Por Guilherme Gonçalves

Acidente
O problema de locomoção 

de Rosemeire foi causado por 
acidente de trânsito no começo de 
1994. A aposentada estava indo 
para o trabalho de moto quando 
uma moça em um carro avançou o 
sinal vermelho e acertou Rose, que 
ficou com sequelas, dentre elas a 
dificuldade de se locomover. Ela 
trabalhava no setor de pediatria 
do Hospital de Clínicas da UFU 
e sua aposentadoria aconteceu 
no mesmo ano do acidente.

Rose se locomove com dificuldade o que 
impede que ela participe da oficina
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de Aposentados do SINTET-UFU.
Ao todo oito integrantes do 

projeto visitaram a aposentada, 
além das coordenadoras da pasta 
de aposentados Elizete Mendes 
Rosa e Maria Laudemira da 
Silva Rezende. Na visita todas 
puderam lanchar, colocar o papo 
em dia e relembrar histórias do 
tempo de UFU.

Aposentada de 1994 devido a um 
acidente de trânsito, Rosemeire 
tem dificuldades de locomoção, 
e por isso não pode frequentar a 
oficina SINTET RECICLARTE. 
Para se locomover pelas ruas a 
aposentada precisa da ajuda de 
uma bengala, assim seu ritmo de 
locomoção é mais lento. Além 
disso, as linhas de ônibus que 
atendem o bairro no qual ela reside 
ficam longe de sua casa. Devido 

ao risco de acidentes Rose, como 
gosta de ser chamada, evita sair 
de casa sozinha.

Rose mora com uma filha 
e o genro, e por trabalharem o 
dia todo não podem levá-la de 
forma segura até a oficina. 

Oficineiras passaram uma tarde agradável relembrando os tempos de trabalho na UFU. (Imagem: Guilherme Gonçalves)
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SINTET-UFU realiza Encontro de Aposentados com 
coordenadora da FASUBRA

Aconteceu na tarde do dia 
28 de março a segunda reunião 
Coordenação de Assuntos 
de Aposentados e a base do 
sindicato e teve a participação da 
Coordenadora de Aposentadoria 

da FASUBRA Maria Loura 
Oliveira da Silveira. O evento 
aconteceu no anfiteatro do bloco 
2A no Campus Umuarama.

Maria Loura falou sobre as 
condições que os aposentados 
do serviço público federal 
enfrentaram ao longo da 
história, bem como as condições 
que eles enfrentam atualmente. 
Ela afirmou que desde 2005 
a FASUBRA luta para acabar 
com o desconto do fator 
previdenciário dos aposentados. 
No entanto, até o momento nada 
aconteceu, o fator previdenciário 
continua sendo descontado.

Apesar dessa luta ainda 
não ter resultado em vitória 
da categoria, Loura encorajou 
os aposentados a continuarem 
dentro das universidades e 
lutando. “O aposentado sendo 
alvo do governo é difícil 

conseguir as coisas, por isso 
precisamos, ao menos, lutar 
para estarmos dentro das 
universidades”, disse.

Segundo ela, a FASUBRA 
luta para que o aposentado tenha 
representação na administração 
superior e demais órgãos. “Na 
universidade o aposentado 
tem que ter representante no 
Conselho Univerisitário, tem 
que participar pelo voto das 
eleições para reitor, da CIS, o 
aposentado precisa continuar 
vivendo a vida na instituição e 
é isso que a FASUBRA quer. 
Ela quer que o aposentado faça 
parte da vida universitária e 
suas decisões”, afirmou.

Ao final foi implantado 
oficialmente o Grupo de Trabalho 
(GT) dos Aposentados do SINTET-
UFU. Todos os aposentados e 
aposentadas poderão participar.

Texto e imagem: Guilherme Gonçalves

Maria Loura compatilhou sua 
experiência na luta dos aposentados.

No evento foi oficializado um grupo de trabalho que desenvolverá as diretrizes de luta dos aposentados
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SINTET-UFU e FASUBRA contra o Projeto de 
Lei 257/2016

O PLP 257/2016 enviado no 
dia 22 de março pelo governo 
ao Congresso Nacional, com 
a desculpa de promover uma 
reestruturação fiscal “duradoura 
e sustentável”, objetiva em sua 
essência sedimentar uma possível 
relação com as demandas dos 
governos estaduais, e mais uma 
vez colocando o custo nas costas 
dos trabalhadores.  O PLP aponta 
para o mercado, uma série de 
medidas, que visam diminuir 
os custos da “máquina” de 
estado, sustentadas em: arrocho 
salarial dos servidores públicos; 
privatização de empresas 
estatais; possibilidade de a União 
aceitar ativos pertencentes aos 
Estados – empresas públicas, 
dentre outras.

O serviço público sofrerá um 
golpe na sua qualidade, e na ponta 
quem sofrerá serão os usuários 
desses serviços do estado. Maior 
ainda é o retrocesso com relação 
à política de valorização do 

salário mínimo, afetando milhares 
de brasileiros, que tem como única 
fonte de renda o salário mínimo.

Denunciamos essa posição do 
Governo, pois num momento de 
agonia política (com a possibilidade 
do impeachment), o governo 
prioriza anteder os interesses do 
capital, levando ao congresso uma 
proposta que choca com as agenda 
dos trabalhadores e dos movimentos 
sociais.

Não bastasse o arrocho salarial 
embutido no PLP 257, cujas 
medidas, teriam duração de 24 
meses, está embutida também 
adoção de medidas estruturais, 
como a aprovação de uma lei 
nova de responsabilidade fiscal, 
reforma da previdência, a elevação 
das alíquotas de contribuição 
previdenciária dos servidores, a 
instituição de regime de previdência 
complementar (previdência 
privada), o monitoramento contínuo 
das contas e adoção de critérios para 
avaliar de forma pública e periódica 

programas e projetos.
No “toma lá dá cá” com os 

estados, que se beneficiarão 
com: a ampliação de 20 anos 
de sua dívida com a União: a 
proibição de novas contratações 
(exceto substituição, geralmente 
feita de forma precarizada, via 
terceirização) e de reajuste 
salarial durante 24 meses; 
a inclusão de terceirizados 
no gasto com pessoal; a 
possibilidade de PDV (Programa 
de Demissão Voluntária) como 
forma de redução do quadro de 
servidores; reduzir em 10% a 
despesa mensal dos cargos de 
livre provimento e nomeação, 
em comparação com a do mês 
de junho de 2014, aprofundará 
a precarização do trabalho, 

comprometendo a qualidade dos 
serviços públicos, a execução do 
Plano Nacional de Educação e 
iniciativas que visam combater 
o quadro dramático em que se 
encontra o SUS.

A repercussão negativa desse 
Projeto não para por aí, pois além 
do ataque aos serviços públicos, 
o seu campo de impacto afetará a 
renda de milhares de brasileiros 
com a suspensão do aumento real 
do salário mínimo. A política do 
governo de recomposição do valor 
aquisitivo do salário mínimo, com 
aumentos de 76% acumulados 
nos últimos 12 anos ficará 
comprometida com esse projeto.  
Essa ação está na contramão 
das políticas de distribuição de 
rendas que pretendem reduzir as 
desigualdades sociais no país.

Por isso a FASUBRA se 
posiciona contrária ao PLC 
257/2016, e desde já informamos 
que vamos divulgar o nome, o 
partido e a foto do parlamentar 
que votar contra os trabalhadores!

Da FASUBRA

Arte: Guilherme Gonçalves
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Sindicato promove seminário sobre a carreira

Aconteceu no dia 29 de março, o 
seminário sobre a carreira denominado 
“O que queremos com a nossa 
carreira?”. O evento aconteceu nos 
anfiteatros AB do bloco 5O, no Campus 
Santa Mônica. Na primeira mesa que 
falou sobre o aumento dos padrões de 
vencimento e Reconhecimento, Saberes 
e Competências (RSC), o debatedore 
foram Almiram Rodrigues membro da 
Comissão Nacional de Supervisão da 
Carreira (CNSC) da FASUBRA.

O convidado explicou o 
que a federação dos técnicos-
administrativos está fazendo para 

melhorar a carreira da categoria. 
“É preciso fazer uma atualização 
nos níveis de progressão da carreira 
dos técnicos-administrativos. A 
FASUBRA precisa definir uma 
proposta única de melhoria da carreira 
e para isso está consultando as bases 
para saber os detalhes de cada setor 
de trabalho”, disse.

Assim, os trabalhadores poderão 
contribuir para o desenvolvimento da 
carreira. No entanto, os sindicatos não 
precisarão saber tudo de todas as áreas. 
O que a comissão pretende é que a ajuda 
venha das universidades de acordo 

com suas áreas de maior 
desenvolvimento. “O que 
a Comissão da Carreira da 
FASUBRA quer é que cada 
sindicato da base contribua 
com a área que mais atua. 
Como por exemplo, a UFTM 
e as federais de São Paulo 
possuem mais afinidade com 
a área da saúde, portanto 
ajudarão no desenvolvimento 
da carreira dos trabalhadores 
dessa área. Já a UFC possui 
mais experiência com a 
área marítima e ajudará no 
desenvolvimento da carreira 
nesse setor”, explicou 
Rodrigues.

Em seguida foi a vez da Pró-Reitora 
de Gestão de Pessoas, Marlene Marins 
de Carmargos Borges falar sobre os 
técnicos-administrativos substitutos 
e as liberações para a qualificação 
dos TAE’s. E de acordo com ela a 
UFU incentiva que seus trabalhadores 
façam capacitação e para isso possui 
resoluções que permitem o afastamento 
do trabalhador de seu setor de trabalho. 
“A universidade permite afastamentos 
para capacitação e qualificação de 15 
dias até 48 meses de forma parcial ou 
integral dependendo do nível e tempo de 
duração da qualificação”, afirmou.

Ainda de acordo com ela o problema 
que muitos trabalhadores enfrentam na 
hora de se afastar é que estão lotados 
em um setor com poucos funcionários 
e o afastamento atrapalha no andamento 
dos trabalhos, e é aí que os servidores 
substitutos seriam benéficos. “A 
universidade precisa dar condições para 
que o técnico faça sua capacitação. E 
apesar das limitações e dúvidas sobre o 
substituto é uma saída para que o efetivo 
possa se capacitar e assim avançar nos 
níveis da carreira”, finalizou.

Ficou decidido que a direção do 
sindicato se reunirá para desenvolver 
o formulário de mapeamento de 
descrição dos cargos que será 
enviado para a CNSC.

Os participantes puderam entender como a CNSC atua para melhorar a carreira dos 
trabalhadores técnico-administrativos. 

Por Guilherme Gonçalves
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Almiram mostrou aos TAE’s a importância de 
cada um na melhoria da carreira
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SINTET-UFU na luta contra todos   os GOLPES em curso no Brasil
Contra o Golpe promovido por setores do poder judiciário, do 
empresariado e da grande mídia e Contra o Golpe do Governo Dilma 
contra os direitos dos trabalhadores e trabalhadoras!

Nos últimos dias presenciamos 
um agravamento na crise política 
em nosso país. A delação realizada 
por Delcídio do Amaral (Senador 
do PT, que já foi filiado ao PSDB) 
e os documentos e planilhas 
da Construtora Odebrecht 
apreendidas na residência do 
presidente dessa empresa pela 
Operação Lava Jato, que listam 
mais de 200 políticos de 18 
partidos, demonstraram na 
prática que os dois blocos 
políticos que disputam 
o poder no Brasil estão 
envolvidos com o processo 
de corrupção. Está nítido 
que politicamente, nem o 
campo político liderado 
nos últimos 13 anos pelo 
PT-PMDB e nem o campo 
liderado pelo PSDB-
Democratas representam 
de fato os interesses das 
classes trabalhadoras.

Como é de se esperar, 
os grandes meios de 
comunicação do país 
divulgam de forma seletiva 
as recentes denúncias de 
corrupção que surgiram 
nos últimos períodos, abafando 
as denúncias de envolvimento 
de Aécio Neves (PSDB), Renan 
Calheiros (PMDB) e Eduardo 
Cunha (PMDB) nesses e em 
outros processos de corrupção; 
e divulgando amplamente as 
denúncias que são direcionadas ao 
PT. Essa seletividade travestida 
de “imparcialidade” tem raízes 
em interesses econômicos e 
políticos dos grandes meios de 
comunicação que constituem 

a elite dominante brasileira.
A crise ganhou contornos 

mais graves no último dia 16 
de março de 2016, quando uma 
ação articulada pela Federação 
dos Industriais do Estado de São 
Paulo (FIESP), a Rede Globo, 
setores do Poder Judiciário e 
da Polícia Federal, e políticos 
do campo da direita tradicional; 

levou milhares de pessoas 
às ruas após as 21 horas; 
após a Rede Globo dedicar 
meia hora do Jornal Nacional 
para tratar do conteúdo da 
conversa entre a Presidenta 
Dilma e o Ex-Presidente Lula 
(obtida e utilizada de forma 
ilegal pelo Juiz Sérgio Moro).

É importante destacar, 
que esse desrespeito com a 
Constituição Federal e o Estado 
Democrático de Direito que tem 

Da Coordenação Colegiada

como alvo a Presidenta Dilma e 
o Ex-Presidente Lula, é apenas 
uma franja dentro do histórico 
recente de nossa sociedade em 
que desde 1988, a população que 
vive nas regiões periféricas são 
alijadas das garantias do Estado 
Democrático de Direito, não 
tendo garantido (como previsto 
pela constituição federal) o 

acesso a saúde, educação, 
saneamento básico, cultura; 
ou lembrarmos que esse setor 
(em especial a população 
negra) é cotidianamente 
assassinada pela Polícia 
Militar; ou mesmo não nos 
esquecermos dos mais de 
600 mil presos, que segundo 
o Infopen, 40% são presos 
provisórios que estão 
encarcerados sem o devido e 
justo julgamento pela justiça.

Não temos dúvida de que 
esse setor que quer derrubar 
o Governo Dilma (PT), tem 
interesses de assumir o poder 
para impor uma agenda 
política mais conservadora 
contra os trabalhadores 
e trabalhadoras, visando 

retirar mais direitos das classes 
trabalhadoras para ampliar os 
lucros das grandes empresas, 
indústrias e banqueiros.

Portanto, NÃO APOIAMOS 
E NÃO DEPOSITAMOS 
NENHUMA CONFIANÇA nesse 
movimento conservador com 
traços fascistas que clama pelo 
impeachment de Dilma Rousseff; 
pois a alternativa política 
apresentada por esse movimento 
não contempla nossos interesses.
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SINTET-UFU na luta contra todos   os GOLPES em curso no Brasil
FALÊNCIA DO PT e de seus GOVERNOS

Embora a constatação da 
realidade de que o Partido 
dos Trabalhadores (PT) e seus 
governos já não atendem os 
anseios e os interesses dos 
trabalhadores e trabalhadoras, 
seja dura e difícil, não temos outra 
alternativa a não ser o de entender 
que esses projetos estão falidos 
e que é necessário constituir um 
novo campo político, uma nova 
Frente de Esquerda composta 
pelas classes trabalhadoras, que 
seja capaz de defender e lutar pelos 
nossos direitos e interesses, e por 
uma sociedade justa e igualitária.

Nesse sentido, temos a dura 
tarefa de também lutar contra os 
sucessivos golpes promovidos pelo 
Governo Dilma (PT)! Temos que 
lutar contra a Lei Antiterrorismo 
13260/2016 sancionada pela 
Presidenta Dilma que permite 

o poder judiciário classificar 
militantes do movimento sindical 
e popular como TERRORISTAS. 
Temos que lutar contra o Ajuste 
Fiscal que retira investimentos nas 

áreas sociais, contra a proposta 
de Reforma da Previdência que 
prevê o aumento da idade para se 
aposentar, contra a Reforma Fiscal 
que penaliza os trabalhadores 

e as trabalhadoras do 
Serviço Público Federal e 
a qualidade desses serviços 
que são oferecidos para a 
população, contra o injusto 
e ilegal pagamentos dos 
serviços e juros da dívida 
pública que consomem quase 
50% do orçamento geral 
da união e contra tantos 
outros ataques aos nossos 
direitos e condições de vida!
Estamos nas ruas lutando contra 
todos os golpes, seja o golpe 
promovido por setores do poder 
judiciário, do empresariado 
e da grande mídia; seja o 
Golpe do Governo Dilma 
(PT) contra os direitos dos 
trabalhadores e trabalhadoras! 
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Há uma “tempestade” tenebrosa anunci ada para a classe trabalhadora brasileira

Com ou sem golpe, 
independentemente do desfecho 
do processo de impeachment pelo 
qual a presidente Dilma é alvo, está 
em curso uma série de projetos, 
na Câmara dos Deputados e no 
Senado Federal, que se aprovados, 
representarão em seu conjunto 
o maior ataque aos direitos das 
trabalhadoras e trabalhadores visto 
no último período. O Departamento 
Intersindical de Assessoria 
Parlamentar (DIAP) , divulgou no 
dia 09 de março de 2016 uma matéria 
expondo 55 ameaças aos direitos 
constitucionais, em tramitação 
no Congresso (veja a relação no 
final deste artigo). Diria que neste 
curto período até o momento, faria 
necessidade atualizar pelo menos 
para o número de 56 ameaças, com a 
última proposta do Governo Federal 
apresentada ao Congresso, o Projeto 
de Lei (PL) 257/16. 

Sobre o PL257/16, que está sendo 
colocado em regime de urgência para 
aprovação pelo Governo Federal, 
é necessário chamar a atenção, 
em especial, os trabalhadores e 
trabalhadoras da UFU e do Serviço 
Público. Tal projeto, já é interpretado 
por vários analistas e entidades 
sindicais como uma grave ameaça 

ao serviço público (a níveis federal, 
estadual e municipal) pois, na prática 
se sustentará, se for aprovado, na 
suspensão dos concursos públicos, 
congelamento de salários, não 
pagamento de progressões e outras 
vantagens (como gratificações) 
conquistadas pelas muitas lutas e 
greves, destruição da previdência 
social e revisão dos Regimes 
Jurídicos dos Servidores.

Diante uma conjuntura de crise 
do padrão de acumulação do capital 
que atinge a economia mundial desde 
2008 e no Brasil recentemente, face 
a atual crise política, econômica 
e social instalada, as medidas 
expressas nesse texto colocam o 
pagamento da “fatura” da crise, 
“nas costas” da classe trabalhadora. 
Tais medidas, buscam segurar o 
patamar de lucratividade de várias 
frações do capital, desvalorizando, 
desempregando e precarizando 
a força de trabalho; mantendo o 
pagamento de juros e amortizações 
da dívida ao sistema financeiro, 
atingindo diretamente o serviço 
público e os direitos sociais.

Em uma sociedade que tem na sua 
história feridas ainda não curadas de 
uma ordem social da “Casa Grande & 
Senzala”, diria que a elite econômica 

nacional (certamente com o apoio das 
elites econômicas internacionais), 
na figura de grandes empresas e 
entidades como a FIESP (Federação 
das Indústrias de São Paulo) e a 
CNA (Confederação da Agricultura 
e Pecuária do Brasil), abandonaram 
o pacto petista de conciliação de 
classes pois, entendem que não há 
mais necessidade do “Capataz”; 
querem a volta do “Senhor” para 
impor a sua agenda de interesses ao 
Estado brasileiro.

Necessário também, em tempos 
que se fala na defesa da democracia 
por todos os cantos e por várias 
posições político-ideológicas, 
lembramos que há uma crise de 
representatividade política colocada, 
há muito tempo. Não é surpresa, 
constatar que, em um país onde 10% 
dos brasileiros concentram 52% das 
riquezas do país, os maiores grupos 
de parlamentares do Congresso 
Nacional, dos governos executivos 
e até mesmo do poder judiciário, são 
pautados por interesses corporativos, 
conservadores ou por ambos. Segundo 
o site da Agência de Reportagem de 
Jornalismo Investigativo (Apública) , 
na composição das bancadas (campos 
de atuação em torno de interesses de 
setores específicos da sociedade) mais 
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Há uma “tempestade” tenebrosa anunci ada para a classe trabalhadora brasileira
atuantes da Câmara dos Deputados 
(que possui 513 deputados) temos 
a dos ruralistas, que contam com o 
apoio de 207 deputados, a evangélica 
(196), a empresarial (208), a das 
empreiteiras e construtoras (226) 
e a dos deputados com familiares 
políticos (238). 

Em um sistema de democracia 
representativa o povo elege seus 
“representantes”, mas a pergunta 
provocativa é: quais os interesses 
representados no Estado brasileiro estão 
em jogo? Continuando o exercício de 
reflexão sobre a representatividade no 
Congresso Nacional: segundo dados 
do IBGE, as mulheres representam 
metade da população brasileira e pelo 
Censo de 2010, 43% dos brasileiros 
se declararam pardos e 7,6%, negros. 
Quando olhamos para a composição 
social dos deputados da Câmara 
, constatamos que a legislatura é 
composta por 71% de homens brancos, 
5% pardos e apenas 3,5%, pretos. No 
caso das mulheres, elas representam 
quase 10% da Câmara dos Deputados. 
No conjunto de deputadas, as pardas 
serão 1,6% e as pretas, 0,6%. Nenhum 
índio foi eleito.

Diante esses dados incontestáveis, 
fica mais uma pergunta provocativa: 
a atual classe política, presente no 
Estado brasileiro, cuja formação e 
composição tem raízes na própria 
sociedade civil, representa pelo 
menos de maneira mais aproximada, 
a maioria da realidade social, das 
pessoas, das expectativas de vidas em 
curso no país?

Simultaneamente a esse quadro 
de crise política, social e econômica 
que abalou o projeto já esgotado 
de conciliação de classes do PT, o 
processo de impeachment em curso, 
não corresponderá as expectativas 
populares legítimas que buscam 
saídas para os problemas sociais 
colocados. Isso porquê, quem 
está dirigindo e capitalizando 
esse processo, são a outra face da 

mesma moeda da corrupção 
e do elitismo, só que com o 
apoio de setores fascistas e 
conservadores. Não podemos 
solucionar qualquer problema 
relativo ao Estado brasileiro, 
sem pelo menos realizar as 
seguintes tarefas iniciais: 
a) uma profunda reforma 
política com controle social, 
b) uma auditoria da dívida 
pública que pode repercutir no 
aumento de investimentos em áreas 
sociais em detrimento dos interesses 
rentistas do mercado financeiro, c) 
uma taxação sobre grandes fortunas 
e combate efetivo à sonegação de 
impostos e evasão de divisas, d) 
um enfrentamento aos projetos 
destacados no texto e  a proposta de 
reajuste fiscal que só atinge as classes 
mais pauperizadas. 

Evidentemente, essas tarefas 
citadas devem ser assumidas pelos 
trabalhadores e trabalhadoras de todo 
o país, de forma unitária e que não 
fique refém tanto do petismo quanto 
da oposição localizada politicamente 
à direita. Fazendo uma analogia ao 
futebol, existe uma situação em que 
milhares de pessoas não querem fazer 
parte de duas febris e apaixonadas 
torcidas dos times que estão em 
campo. E isso não é “ficar em cima 
do muro”, mas é não querer ficar 
do lado de algo que vai desmoronar 
para ambos os lados. Podemos sim 
construir outras opções. O tempo 
é de organizar à resistência, sair às 
ruas, mas com um projeto alinhado 
aos objetivos de uma sociedade 
humanamente diferente, socialmente 
igual e totalmente livre.

Ricardo Takayuki Tadokoro

Bacharel e Mestre em Ciências 
Sociais pela UFU, professor de 
Sociologia na rede privada de ensino 
e assessor do SINTET-UFU.

RELAÇÃO DAS 56 
AMEAÇAS À DIREITOS 

TRAMITANDO NO 
PARLAMENTO

1. Regulamentação da terceirização 
sem limite permitindo a precarização 
das relações de trabalho (PL 
4302/1998 – Câmara, PLC 30/2015 
- Senado, PLS 87/2010 – Senado);

2. Redução da idade para início da 
atividade laboral de 16 para 14 anos 
(PEC 18/2011 – Câmara);

3. Instituição do Acordo 
extrajudicial de trabalho permitindo 
a negociação direta entre empregado 
e empregador (PL 427/2015 – 
Câmara);

4. Impedimento do  empregado 
demitido de reclamar na Justiça do 
Trabalho (PL 948/2011 – Câmara e 
PL 7549/2014 - Câmara);

5. Suspensão de contrato de trabalho 
(PL 1875/2015 – Câmara);

6. Prevalência do negociado sobre o 
legislado (PL 4193/2012 - Câmara);

7. Prevalência das Convenções 
Coletivas do Trabalho sobre 
as Instruções Normativas do 
Ministério do Trabalho e Emprego 
- MTE (PL 7341/2014 - Câmara);

8. Livre estimulação das relações 
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trabalhistas entre trabalhador e 
empregador sem a participação do 
sindicato (PL 8294/2014 - Câmara);

9. Regulamentação do trabalho 
intermitente por dia ou hora (PL 
3785/2012 - Câmara);

10. Estabelecimento do Código de 
Trabalho (PL 1463/2011 - Câmara);

11. Redução da jornada com 
redução de salários (PL 5019/2009 
- Câmara);

12. Vedação da ultratividade das 
convenções ou acordos coletivos 
(PL 6411/2013 – Câmara);

13. Criação de consórcio de 
empregadores urbanos para 
contratação de trabalhadores (PL 
6906/2013 - Câmara);

14. Regulamentação da EC 
81/2014, do trabalho escravo, com 
supressão da jornada exaustiva 
e trabalho degradante das 
penalidades previstas no Código 
Penal (PL 3842/2012 – Câmara, 
PL 5016/2005 – Câmara e PLS 
432/2013 - Senado);

15.Estabelecimento do Simples 
Trabalhista criando outra categoria 

de trabalhador com menos direitos 
(PL 450/2015 – Câmara);

16. Extinção da multa de 10% por 
demissão sem justa causa (PLP 
51/2007 – Câmara e PLS 550/2015 
- Senado);

17. Susta a Norma Regulamenta 
(NR) 12 sobre Segurança 
no Trabalho em Máquinas e 
Equipamentos (PDC 1408/2013 – 
Câmara e PDS 43/2015 - Senado);

18. Execução trabalhista e aplicação 
do princípio da desconsideração 
da personalidade jurídica (PL 
5140/2005 - Câmara);

19. Deslocamento do empregado 
até o local de trabalho e o seu 
retorno não integra a jornada de 
trabalho (PL 2409/2011 – Câmara);

20. Susta Norma Regulamentadora 
15, do Ministério do Trabalho 
Emprego, que regula as atividades 
de trabalhadores sob céu aberto 
(PDC 1358/2013 – Câmara);

21. Susta as Instruções Normativas 
114/2014 e 18/2014, do Ministério 
do Trabalho, que disciplinam a 
fiscalização do trabalho temporário 
(PDC 1615/2014 – Câmara);

22. Estabelecimento da jornada 
flexível de trabalho (PL 2820/2015 
– Câmara e PL 726/2015 - Câmara);

23.Estabelecimento do trabalho 
de curta duração (PL 3342/2015 - 
Câmara);

24. Transferência da competência 
para julgar acidente de trabalho nas 
autarquias e empresas públicas para 
a Justiça Federal (PEC 127/2015 - 
Senado);

25. Aplicação do Processo do 
Trabalho, de forma subsidiária, as 
regras do Código de Processo Civil 
(PL 3871/2015 – Câmara);

26. Reforma da execução trabalhista 
(PL 3146/2015 - Câmara).

27. Substitutivo apresentado 
na CAPADR estabelece a 
inexigibilidade do cumprimento 
simultâneo dos requisitos 
de “utilização da terra” e de 
“eficiência na exploração” para 
comprovação da produtividade 
da propriedade rural (PL 
5288/2009 – Câmara);

28.Alteração da Lei 5.889/1973, 
que estatui normas reguladoras do 
trabalho rural, e a Lei 10.101/2000, 
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que dispõe sobre a participação 
dos trabalhadores no lucro ou 
resultados da empresa, visando 
a sua adequação e modernização 
(PLS 208/2012 – Senado);

29.Alteração da Lei no 1.079/1950, 
para definir como crime de 
responsabilidade de governador de 
Estado a recusa ao cumprimento de 
decisão judicial de reintegração de 
posse (PLS 251/2010 - Senado);

30.Alteração da Lei 8.629/1993, 
para dispor sobre a fixação e o 
ajuste dos parâmetros, índices e 
indicadores de produtividade (PLS 
107/2011 - Senado);

31. Regulamentação da compra 
de terra por estrangeiros (PL 
4059/2012 – Câmara e PL 
2269/2007 - Câmara);

32. Alteração da Lei de 
Biossegurança para liberar os 
produtores de alimentos de 
informar ao consumidor sobre 
a presença de componentes 
transgênicos quando esta se der 
em porcentagem inferior a 1% 
da composição total do produto 
alimentício (PLC 34/2015 – 
Senado).

33. Dispensa do servidor público 
por insuficiência de desempenho 
(PLP 248/1998 - Câmara);

34. Instituição de limite de despesa 
com pessoal (PLP 1/2007 - Câmara);

35. Criação do Estatuto das 
Fundações Estatais (PLP 
92/2007 - Câmara);

36. Regulamentação e retirada do 
direito de greve dos servidores 
(PLS 710/2011 – Senado; PLS 
327/2014 – Senado; e PL 4497/2001 
- Câmara);

37. Extinção do abono de 
permanência para o servidor 

público (PEC 139/2015 – Câmara);

38. Fim da exclusividade da 
Petrobras na exploração do pré-sal 
(PL 6726/2013 - Câmara);

39. Estabelecimento de que a 
exploração do pré-sal seja feita 
sob o regime de concessão (PL 
6726/2013);

40. Estabelecimento de 
independência do Banco Central 
(PEC 43/2015 - Senado);

41. Privatização de todas 
as empresas públicas (PLS 
555/2015 - Senado);

42.Proibição de indicar dirigente 
sindical para conselheiros dos 
fundos de pensão públicos (PLS 
388/2015 – Senado);

43. Estabelecimento do Código de 
Mineração (PL 37/2011 – Câmara);

44.Demarcação de terras indígenas 
(PEC 215/2000);

45. Cancelamento da política de 
Participação Social (PDS 147/2014 
– Senado);

46. Alteração do  Código Penal 
sobre a questão do aborto, 
criminalizando ainda mais as 
mulheres e profissionais de saúde 
(PL 5069/2013 - Câmara);

47. Retirada do texto das 
políticas públicas do termo 
“gênero” e instituição do Tratado 
de San José como balizador 
das políticas públicas para as 
mulheres. É um total retrocesso 
para todo ciclo das políticas 
(MPV 696/2015 - Senado);

48. Instituição do Estatuto do 
Nascituro - provavelmente maior 
ameaça aos direitos sexuais e 
reprodutivos das mulheres. Seria 
concretizada a criminalização 

generalizada das mulheres, 
inviabilizando, inclusive, o aborto 
previsto no Código Penal (PL 
478/2007 - Câmara);

49. Instituição do Estatuto da Família 
- retrocesso para grupos LGBTs 
e mulheres: não reconhecimento 
como família - ficam fora do 
alcance de políticas do Estado (PL 
6583/2013 – Câmara);

50. Redução da maioridade penal 
(PEC 115/2015 - Senado);

51. Instituição do Estatuto do 
desarmamento (PL 3722/2012– 
Câmara);

52. Estabelecimento de normas 
gerais para a contratação de parceria 
público-privada para a construção e 
administração de estabelecimentos 
penais (PLS 513/2011 –Senado);

53. Aumento do tempo de 
internação de adolescentes no 
sistema socioeducativo (PLS 
2517/2015 - Senado);

54. Atribuição à Comissão de 
Constituição e Justiça e de 
Cidadania do exame do mérito 
das Propostas de Emenda à 
Constituição (PEC), acabando 
com as comissões especiais (PRC 
191/2009 - Câmara); e

55. Alteração da Constituição 
para que entidades de cunho 
religioso possam propor Ações de 
Constitucionalidade perante o STF 
(PEC 99/2001 – Câmara).

56. Projeto de Lei (PL) 257/16 que 
prevê suspensão dos concursos 
públicos, congelamento de 
salários, não pagamento 
de progressões e outras 
vantagens (como gratificações) 
conquistadas pelas muitas lutas e 
greves, destruição da previdência 
social e revisão dos Regimes 
Jurídicos dos Servidores.
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Reflexões sobre o Dia In ternacional da Mulher

Foi realizada no começo 
da noite do dia um de março 
a primeira das três atividades 
sobre o Dia Internacional da 
Mulher. O Cine Debate com o 
filme “As Sufragistas” aconteceu 
no anfiteatro A do bloco 5O no 
Campus Santa Mônica.

Em um anfiteatro lotado a 
Coordenadora Geral do SINTET-
UFU Celeste Francisca abriu o 

evento agradecendo a presença de 
todos, reforçando a importância 
do debate sobre o feminismo. Em 
seguida a Coordenadora de Políticas 
Sociais Antirracismo, Maria José 
Nascimento Fabiano também 
agradeceu a presença de todos os 
participantes e fez o convite para 
o Grupo de Trabalho das Mulheres 
(GT Mulheres) que foi promovido 
pelo SINTET-UFU.

Após as considerações das 
coordenadoras a sessão foi 
iniciada. Ao final da exibição 
do filme foi montada a mesa 
debatedora com a Professora 
Neiva Flávia da Faculdade de 
Direito da Universidade Federal de 
Uberlândia (UFU) e Maria Cristina 
Sagário Coordenadora de Imprensa 
e Comunicação do SINTET-UFU.

A primeira a falar foi à professora 

Cine Debate com o filme “As Sufragistas”

Redação e fotografia: Guilherme Gonçalves

No mês de março foi comemorado mais um Dia 
Internacional da Mulher. Para a data o SINTET-
UFU fez uma edição especial do Ligeirinho e 
organizou três eventos para relembrar a luta das 
mulheres pelos seus direitos e contra a discriminação 
que o sexo feminino sofre diariamente. Por meio 
de debates o sindicato buscou encontrar maneiras 
de intensificar essa luta contra o preconceito e a 
insegurança que vivem as mulheres.

Para além da memória e conscientização da 
luta feminina, as atividades promovidas pelo 
SINTET-UFU buscaram encorajar cada vez 
mais mulheres, pois a luta contra o machismo, 

preconceito e discriminação precisa ser diária. 
Só viveremos em um mundo melhor quando existir 
igualdade de gêneros. Só viveremos em um Brasil 
melhor quando os altos índices de violência contra 
a mulher forem drasticamente diminuídos. Jamais 
poderemos aceitar 4,4 mulheres assassinadas 
para cada 100 mil habitantes. Jamais poderemos 
aceitar que uma mulher seja assassinada a cada 
1 hora e 50 minutos. E para que o cenário comece 
a mudar é preciso coragem, seriedade e luta de 
TODAS as mulheres.

Veja a seguir como foram os eventos promovidos 
pelo sindicato.
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Cine Debate no 
Campus Umuarama

Reflexões sobre o Dia In ternacional da Mulher

Já na noite de segunda-feira 
(07) o Cine Debate com o filme 
“As Sufragistas” aconteceu no 
anfiteatro do bloco 2A, no Campus 
Umuarama da Universidade 
Federal de Uberlândia (UFU) e 
teve como debatedoras Bruna 
Sousa, discente da UFU e Maria 
Cristina Sagário, Coordenadora de 
Comunicação do SINTET-UFU.

As duas debatedoras 
reforçaram a mensagem passada 
no filme de que a luta é importante. 
Que sem ela não há conquista de 
direitos e muito menos a mudança 
da situação atual da mulher no 
Brasil. Maria Cristina relembrou 
a origem do Dia Internacional da 
Mulher e o sacrifício feito pelas 
mulheres até hoje em todo o mundo. 
Sagário lembrou alguns dados 
alarmantes sobre a violência contra 
as mulheres até os dias atuais.

que apresentou algumas informações. 
“Nos últimos cinco anos, mesmo 
com a lei Maria da Penha, o número 
de agressões contra as mulheres tem 
aumentado muito”, disse. 

Flávia ainda alertou para a 
ineficiência das políticas públicas 
voltadas para a segurança da mulher. 
“Estamos em uma condição em que 
sequer conseguimos reduzir os índices 
de violência contra a mulher”, afirmou. 
Para finalizar reiterou que apesar das 
dificuldades enfrentadas pelo sexo 
feminino não se pode abaixar a cabeça 
e desistir da luta. “Infelizmente os 
direitos só são adquiridos a partir da 
resistência. Quem dera conseguíssemos 
eles a partir do diálogo, mas precisamos 
resistir”, finalizou a professora.

Em seguida foi à vez de Maria 
Cristina Sagário. A coordenadora 
do sindicato começou sua fala com 
um relato pessoal, falou também 
da emoção que sentiu ao assistir o 
filme e como ele colaborou com ela. 
“Assisti ao filme duas vezes e chorei 
nas duas vezes. Também a partir 
dele consegui evoluir um pouco 

mais sobre o assunto”, afirmou.
Trazendo o filme para a realidade 

atual, a debatedora encontrou 
ainda semelhanças entre a luta 
das personagens e a das mulheres 
atualmente, mesmo com uma 
diferença histórica tão grande. “No 
filme as mulheres queriam quebrar 
paradigmas e adquirir direitos 
que homens não queriam dar. E 
isso é o que nós ainda queremos. 
Queremos quebrar paradigmas até 
os dias atuais”, completou.

Para encerrar sua participação, 
Sagário teceu críticas ao atual governo 
brasileiro, que pouco avançou nas 
políticas de segurança para as mulheres. 
“Vivemos época da primeira presidente 
eleita no Brasil, mas que não avançou 
nas políticas para as mulheres. A 
violência contra a mulher triplicou nos 
últimos anos, e a cada 2 horas uma 
mulher é assassinada no país”, finalizou.

Após as considerações das 
debatedoras foi aberta a participação 
do público. Em tom de desabafo, muitas 
participantes fizeram declarações 
sinceras do que já sofreram.
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A (in)segurança na UFU: pela construção de 
uma política de gênero em nossa universidade

Aconteceu no dia três de março 
a mesa debate “A (in)segurança 
na UFU: pela construção de 
uma política de gênero em nossa 
universidade”. O evento foi 
realizado no anfiteatro F do bloco 
5O, Campus Santa Mônica e teve 
como debatedoras a Professora 
Neiva Flávia, da Faculdade de 
Direito da Universidade Federal 
de Uberlândia (UFU), Cláudia 
Cruz presidente da Organização 
Não-Governamental (ONG) SOS 
Mulher Uberlândia, e Alinne Gomes 
Marques técnica-administrativa do 
Instituto de Letras e Linguística 
(ILEEL) da UFU.

Alinne tem tese de mestrado 
sobre gênero e mostrou alguns 
dados da universidade referentes 
à mulher dentro da comunidade 
acadêmica e relembrou alguns fatos 
violentos que ocorreram contra a 
mulher dentro dos campi da UFU.

A professora Neiva Flávia 
relembrou os fatos que levaram 
alunas da universidade a formarem 
um movimento feminista que 
reivindicou políticas de segurança 

dentro da universidade. “As alunas 
se organizaram e pressionaram a 
administração superior a tomar 
providências. A comissão que hoje 
estuda políticas de segurança só 
aconteceu por pressão do movimento 
das alunas”, disse.

Ela comentou ainda que as formas 
de punição a quem comete crime 
de violência contra a mulher são 
importantes, porém, ressalta que 
“não adianta fazer norma, portaria 
ou lei para impedir a violência 
contra a mulher, é preciso mudar 
a cultura machista também”. Para 
encerrar suas considerações Flávia 
endossou seu apoio ao movimento 
feminista da UFU. “Se quisermos 
mudar a perspectiva da universidade 
precisamos agir, precisamos nos 
organizar e é por isso que acredito no 
movimento”, completou.

A última a debater foi Cláudia 
Cruz, presidente da ONG SOS 
Mulher Uberlândia e contou um 
pouco da história da organização e 
como ela atua. “A ONG surgiu há 
quase vinte anos a partir da vontade 
de mudar o panorama de violência 

contra a mulher e lutar por medidas 
que modificassem o panorama 
social”, afirmou.

Em seguida, Cruz apresentou 
alguns dados sobre a violência no 
Brasil. “5% dos assassinatos de 
homens são cometidos pela parceira, 
ao passo que mais de 30% das 
mulheres foram assassinadas pelos 
parceiros”, ela ainda completa dizendo 
que “quase 40% das mulheres em 
situação de violência são agredidas 
diariamente”, disse.

Ainda de acordo com a 
presidente a ONG já atendeu quase 
17 mil casos em Uberlândia ao 
longo de seus quase 20 anos de 
atuação. “E com certeza esses não 
são todos os casos que ocorreram 
na cidade”, completa. Para encerrar 
sua participação, Cláudia pede 
para que a população aproveite o 
Dia Internacional da Mulher para 
refletir sobre o que acontece no 
mundo. “Precisamos comemorar 
o Dia Internacional da Mulher no 
sentido refletir sobre o que sofremos 
e precisamos fazer para mudar a 
realidade”, finalizou.
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O SINTET-UFU promoverá no dia sete de maio o Baile das Mães. O evento será realizado no Acrópole a partir das 
22 horas e terá como atração a Banda Extase. Todo sindicalizado poderá retirar seus ingressos para a festa no Campus 
Santa Mônica, no Campus Umuarama ou na secretaria do sindicato, respeitando as datas de distribuição a seguir.

Datas de distribuição de ingressos
Campus Umuarama

Dias 25 e 26 de abril em frente a Biblioteca
Das 9 às 17 horas

Hospital de Clínicas
Dia 27 de abril

Das 9 às 20 horas

Campus Santa Mônica
28 e 29 de abril em frente ao Banco do Brasil

Das 9 às 17 horas

Secretaria do SINTET-UFU
Do dia 2 ao dia 6 de maio

Das 8 às 17:30

OBS 1: Cada sindicalizado poderá retirar apenas 3 convites
OBS 2: Somente o sindicalizado poderá retirar os ingressos
OBS 3: O ingresso da direito apeans ao acesso a festa. Não há qualquer tipo de consumação incluída. Produtos 
consumidos no local são de responsabilidade do consumidor.
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DICAP oferece cursos para servidores
O SINTET-UFU divulga os cursos de 

capacitação ofertados pela Divisão de Capacitação 
de Pessoal (DICAP) da Universidade Federal de 
Uberlândia (UFU).

Os cursos oferecidos pela DICAP contribuem, 
essencialmente, com a progressão por capacitação 
e com a aquisição de novos conhecimentos 
relacionados ao ambiente de trabalho do servidor. 

Por isso, fiquem atentos a programação.
IMPORTANTE SABER: O nome dos instrutores, 

o conteúdo e a metodologia dos cursos serão 
divulgados no momento da inscrição no site da Pró-
Reitoria de Gestão de Pessoas (PROGEP). Poderá 
ocorrer mudança no período dos cursos divulgados e 
o servidor deverá consultar a página da PROGEP 
para tais informações.
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UFU divulga horários de funcionamento de portarias

A Direção de Logística (DIRLO) da Universidade 
Federal de Uberlândia (UFU) divulga os horários 
de de funcionamento das portarias do Campus 
Santa Mônica. Os horários foram definidos a 

partir de avaliação da Divisão de Vigilância 
(DIVIG) da universidade. Abaixo você confere o 
horários de funcionamento de cada portaria em 
cada dia da semana.

OBSERVAÇÕES:

1- Para pedestres que esteja estudando ou trabalhando dentro do campus, estes poderão sair por qualquer 
portaria no período noturno e fins de semana, bastando solicitar abertura à vigilância.

2- A entrada nos prédios da UFU, fora do horário de expediente, somente será permitida mediante 
comprovação de vínculo com a UFU (carteira funcional, estudantil ou autorização da respectiva Diretoria), 
devendo ser justificada a entrada e permanência no interior do prédio para estudar ou trabalhar.

3- O vigilante deverá registrar as informações do usuário do prédio (nome, RG, número de matrícula, SIAPE, 
curso ou órgão administrativo em que esteja lotado, justificativa de utilização do prédio, ramal, etc.).

4- Casa haja necessidade de alteração em uma data específica, a Unidade Acadêmica ou Administrativa 
poderá entrar em contato com a Divisão de Vigilância (DIVIG)
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Começa Campeonato de Futebol Society Servidores
>> Esporte

No dia 9 de abril teve início o 16º Campeonato 
de Futebol Society Servidores-UFU. A competição 
organizada pela Divisão de Esportes e Lazer Universitário 
(DIESU) e apoiada pelo SINTET-UFU acontece no 
Centro de Esportivo Universitário aos finais de semana 
e conta com a participação de 15 equipes compostas por 
servidores da Universidade Federal de Uberlândia (UFU).

Os times estão divididos em quatro grupos, sendo três 
deles com quatro equipes e um grupo com três. Todos jogam 
contra todos dentro do mesmo grupo e os dois melhores 
se classificam para a fase quartas de final. O campeão 
será conhecido no dia 14 de maio. Abaixo você confere a 
composição dos grupos e a tabela de jogos da primeira fase 
do campeonato já com os resultados da primeira rodada.


