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EXPEDIENTEEDITORIAL 

Coordenação Colegiada - SINTET-UFU

Realizamos em setembro importante consulta eleitoral na 
Universidade Federal de Uberlândia (UFU), em que foi eleita para 
os próximos quatro anos a chapa Inova UFU, representada pelo 
Prof. Dr. Valder Steffen Júnior e Prof. Dr. Orlando Cesar Mantese.

A chapa eleita tem conhecimento das reivindicações aprovadas 
em Assembleia Geral do SINTET-UFU pelas trabalhadoras e 
trabalhadores técnico-administrativos em educação. A Coordenação 
Colegiada do SINTET-UFU reivindicará que a futura gestão 
cumpra com as promessas realizadas durante a campanha eleitoral. 
Esperamos o respeito a qualquer movimento de PARALISAÇÃO 
ou de GREVE da categoria, bem como o comprometimento com 
as transformações propostas no Estatuto da UFU pelo processo da 
Estatuinte em curso. Além disso, é necessário superar a prática do 
assédio moral, e para isso é importante à realização de seminários 
institucionais, para que se possa avançar na conscientização e 
elaborar uma política institucional para o tema. 

É urgente a revitalização do Restaurante Universitário do HC-
UFU para que retomado o fornecimento de alimentação adequada 
para as trabalhadoras e trabalhadores do Hospital; e a alteração 
da política institucional que desestimula o acesso da classe 
trabalhadora da UFU aos RU’s. Além disso, esperamos que a 
próxima gestão administrativa mantenha o caráter público e estatal 
do HC-UFU, não assinando qualquer contrato com a EBSERH e 
não alterando o estatuto da FAEPU visando transformar a mesma 
em uma Organização Social da Saúde que buscará recursos na 
iniciativa privada. Reivindicamos também a realização com total 
transparência e ampla divulgação, de detalhada prestação de 
contas de todas as Fundações de Apoio da UFU. 

Com o GOLPE PARLAMENTAR-JURÍDICO-MIDIÁTICO 
que culminou na ascensão de Michel Temer a presidência da 
República, aprofundou-se as condições desfavoráveis para a 
construção de um serviço público gratuito e com qualidade. 
Destacamos que tramita no Congresso Nacional a PEC 241/2016, 
que visa alterar a constituição para impor um limite no investimento 
no serviço público, tendo como parâmetro os parcos recursos 
investidos em 2015 e 2016. Além dessa proposta conduzir os 
sistemas públicos de saúde e educação para a busca de recursos na 
iniciativa privada, consequentemente vivenciaremos por 20 anos 
um processo de congelamento de nossos salários e aposentadorias. 

A PEC 241/2016 é apenas um dos inúmeros outros projetos que 
tramitam no congresso que visam à retirada de direitos. É urgente 
intensificarmos a nossa mobilização, para que possamos construir 
uma forte luta com manifestações, paralisações e greves.
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Aposentados recebem medalhas de 
participação de Encontro Nacional

No último dia 29 de setembro 
os aposentados, aposentadas e 
pensionistas do SINTET-UFU 
que participaram do 4º Encontro 
Nacional de Aposentados 
da FASUBRA receberam as 
medalhas de participação 
do evento. A cerimônia de 
entrega aconteceu no anfiteatro 
da Biblioteca do Campus 
Santa Mônica da UFU e foi 
antecedida por apresentação 
do Coordenador Geral do 
SINTET-UFU, Robson 
Luiz Carneiro  acerca dos 
ataques a classe trabalhadora 
e aposentados tentados pelo 
governo federal.

Receberam medalha 
os seguintes aposentados, 
aposentadas ou pensionistas:

Por Guilherme Gonçalves

1. Francisco Cassimiro                         
2. João Batista Ramos da 

Silva
3. Laura Ferreira                                     
4. Lourdes Aparecida do 

Val Reis          
5. Maria Francisca Costa                         
6. Maria José Nascimento 

Fabiano
7. Maurizia Aparecida 

Pires Neto
8. Osvaldo Rodrigues Silva
9. Paulo Silva
10. Sirle Souza
11. Victor Ferreira Martins

As medalhas são os 
certificados de participação 
no encontro que ocorreu em 
Brasília-DF entre os dias sete e 
nove de abril. A Coordenação 

Colegiada parabeniza e 
agradece a participação e pede 
desculpas pela demora na entrega 
das medalhas, dificultada pela 
conjuntura política nacional nos 
últimos meses que dificultou 
a realização do evento em 
momento anterior devido a alta 
demanda de assembleia, atos e 
demais compromissos da luta 
sindical.

As Coordenadoras de 
Assuntos de Aposentados, 
Elizete Mendes Rosa e Maria 
Laudemira da Silva Rezende 
agradecem a representação 
de uberlandense e justifica a 
impossibilidade de participar 
do encontro com os demais 
companheiros e companheiras 
por motivos de saúde.
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Julio Honório é campeão da corrida 
Uberlândia 10 milhas

O atleta do SINTET-UFU 
Julio Honório da Silva foi 
campeão da prova Uberlândia 
10 milhas realizada na manhã 
do dia 19. Honório foi campeão 
do circuito de 5 milhas na 
categoria disputada entre 
atletas de 60 a 69 anos. 

Aos 65 anos, o 
esportista completou 
o percurso em 42 
minutos e 37 segundos. 
O SINTET-UFU, em 
especial a Coordenação 
de Esporte Cultura e 
Lazer parabeniza o atleta 
por mais essa conquista 
e reafirma o apoio a sua 
atividade esportiva para 
que continue sendo um 

exemplo de saúde e superação 
para todos os técnicos e 
técnicas-administrativas da 
Universidade Federal de 
Uberlândia (UFU). 

Conheça um pouco da 
história de Julio Honório da 
Silva em matéria do Ligeirinho 
edição número 477 de 
dezembro de 2015, página 5.
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Por Guilherme Gonçalves

Em visita a sede do SINTET-UFU, Julio Honório recebeu os parabéns dos coordenadores (da esquerda 
para a direita) Carlos Denis, Francisco Cassimiro e Osvaldo Rodrigues
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Já imaginou poder passar uma tarde por semana na 
companhia de pessoas agradáveis? Contar ou ouvir boas 
histórias, trocar receitas, livros e colocar em prática tudo o que 
sabe de artesanato? Ensinar e aprender novas técnicas? Reciclar 
materiais que iriam ser descartados na natureza e ainda bater 
um papo agradável?

O projeto ‘SINTET ReciclArte’ acontece todas as terças-
feiras das 14 às 17 horas, na rua Duque de Caxias, 285 (antiga 
Reitoria). Junte-se a nós!

Se você é artesã e pode nos ensinar, apresente-se!

Elizete e Laudemira
Coordenação de Assuntos de Aposentados 

>> Aposentados

A nossa justa homenagem para os homens e mulheres que fizeram o servir como missão de 
vida, dedicando seu dia a dia e seu trabalho, além de seus conhecimentos técnicos e experiências 
profissionais, à nobre tarefa de prestar serviços à sociedade.

Nenhum país sobrevive e nenhum governo exerce o seu papel sem o corpo de servidores, 
responsáveis pelo labor diário. Devemos sempre ter consciência do nosso papel no contexto do 
Estado e do nosso País.
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Outubro
O Outubro Rosa 

comemorado no mundo todo 
tem seu nome inspirado na 
cor do laço que simboliza a 
luta contra o câncer de mama. 
O movimento estimula a 
participação de empresas, 
entidades, governos e a 
população sobre a importância 
da prevenção e cura a esse 
tipo de câncer através do 
diagnóstico precoce.

A campanha começou 
em alguns estados norte-
americanos que possuíam 
ações isoladas ligadas ao 
câncer de mama e aos exames 
de prevenção. À medida que o 
movimento cresceu, outubro 

passou a ser o mês nacional 
americano de prevenção ao 
câncer de mama, inclusive com 
aprovação do Congresso dos 
Estados Unidos.

A história do Outubro Rosa 
se inicia em 1990, quando a 
“Fundação Susan G. Komen for 
the Cure” distribuiu laços cor-de 
rosa aos participantes da primeira 
Corrida pela Cura, realizada em 
Nova York, e que acontece até 
hoje. Não há informações oficiais 
sobre a origem da iniciativa de 
iluminar de rosa monumentos, 
prédios públicos, etc. O que 
se sabe é que a ação foi muito 
importante para a expansão do 
movimento e a consequente 

Autoexame e mamografia
Ainda hoje, algumas 

pessoas acreditam que o 
autoexame das mamas 
(feito pela própria pessoa 
através da palpação do seio) 
é a melhor forma de detectar 
precocemente o câncer de 

conscientização da população. 
No Brasil, a primeira 

iniciativa relacionada à 
campanha foi a iluminação em 
rosa do monumento Mausoléu 
do Soldado Constitucionalista, 
popularmente conhecido 
como Obelisco do Ibirapuera, 
localizado na cidade de São 
Paulo- SP. A ação foi promovida 
por um grupo de mulheres 
simpatizantes da causa 
apoiadas por uma empresa de 
cosméticos. Em 2008, algumas 
entidades iluminaram de rosa 
monumentos históricos de 
várias cidades do Brasil. Em 
2009 o movimento ganhou 
ainda mais força.

Por Guilherme Gonçalves

mama. Apesar de ser muito 
importante, o autoexame não 
detecta o tumor em seu estágio 
inicial, e assim, as chances de 
cura já não são as máximas.

Por isso, a mamografia é o 
exame mais confiável e deve 

ser feito anualmente, pois se 
detectado em estágio inicial, 
às chances de cura são de até 
95%. Especialistas afirmam 
que a mortalidade por esse 
tipo de câncer em mulheres 
entre 50 e 69 anos diminuiria 
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Homem pode desenvolver câncer de mama?
Embora seja mais difícil por 

questões hormonais, homens 
também podem ter câncer de 
mama. Os indícios de câncer 
de mama em pessoas do sexo 
masculino normalmente são o 
aparecimento de um nódulo do 
tamanho e consistência de um 

Outubro Rosa na UFU
Na UFU o outubro rosa 

começou oficialmente no dia 3. 
Mais uma vez, a campanha é 
promovida pela UFU, através 
da Pró-Reitoria de Gestão 
de Pessoas (PROGEP) e do 
Setor Integrado de Ações de 
Promoção à Saúde (SIAPS) e 

um terço, caso todas as 
brasileiras fizessem o exame 
uma vez por ano. Além disso, 
mulheres com histórico da 
doença na família devem 
ficar mais atentas. 

A mamografia é um exame 

de raio-X e é fundamental 
e insubstituível, pois pode 
detectar nódulos em estágio 
inicial e ainda não são 
perceptíveis pelo autoexame. 
Estudos mostram que 
mulheres com mais de 40 

anos estão mais propensas 
a ter câncer de mama, por 
isso, a mamografia deve ser 
feita regularmente nessa 
faixa etária, esse exame é 
garantido por lei e pode ser 
feito gratuitamente pelo SUS.

grão de feijão logo abaixo do 
mamilo, ou uma pequena ferida 
que não cicatriza. 

O formato da mama 
masculina ajuda no 
diagnóstico, que assim como 
nas mulheres, quanto mais cedo 
for descoberto, mais chances 

de cura. Normalmente, o 
câncer de mama se desenvolve 
em homens com mais de 60 
anos, no entanto, isso não é 
uma regra. Assim, homens 
também precisam se atentar 
aos indícios, e principalmente, 
fazer o autoexame.

tem o apoio do SINTET-UFU e 
da ADUFU.

A abertura contou com a 
palestra “Importância dos 
cuidados prévios no combate 
ao câncer de mama” com o Dr. 
Fernando César Vaz Andréo, 
médico mastologista. O evento 

foi realizado no anfiteatro do 
bloco 2A, Campus Umuarama 
das 14 horas.

Durante o mês serão 
desenvolvidas outras 
atividades de conscientização e 
prevenção. Você pode conferir a 
programação completa abaixo.

Rosa
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Estado de greve na UFU    e organização sindical
Por Raissa Dantas

As trabalhadoras e os 
trabalhadores técnicos 
administrativos em educação 
(TAEs) da UFU imprimem na 
universidade o tom de alerta e 
mobilização que a conjuntura 
demanda. Desde o dia 02 de 
setembro, em que houve a 
realização de assembleia 
geral da categoria, aprovou-
se por ampla maioria o 
estado de greve na UFU. A 
adesão a essa condição na 
UFU significa que em termos 
de discussão, houve um 
amadurecimento da categoria 
sobre a temática de greve, 
possibilitando que a qualquer 
momento a paralisação do 
segmento possa ser deflagrada 
em nossa universidade. 

O início efetivo de 

uma greve na UFU está 
condicionado também à 
aprovação de um indicativo 
de greve em todo o serviço 
público federal, decorrente 
do Fórum dos Servidores 
Públicos Federais (SPFs) que 
aconteceu nos dias 12, 13 e 
14 de setembro em Brasília. 
Além disso, ponderamos 
continuamente junto à base e 
às representações nacionais 
os contextos específicos 
que enfrentamos enquanto 
servidores públicos federais 
para, então, direcionar do 
estado de greve à deflagração. 
Além da UFU, a UnB, a 
UFJF e a UFRGS também se 
encontram em estado de greve.

Na ocasião do Fórum 
dos SPFs, a Coordenação 

Colegiada do SINTET-UFU 
enviou como representantes 
Robson Carneiro, Elizete 
Mendes e Paulo Ricardo Pinto, 
que vivenciaram debates e 
acúmulos sobre o contexto 
atual que funcionalismo 
público federal passa, as 
estratégias de enfrentamento 
e as pautas unitárias de luta 
para os próximos períodos.  A 
primeira atividade do Fórum 
pautou as 30 horas com o 
objetivo de compartilhar 
experiência e ideias sobre 
o tema, o que levou uma 
multiplicidade de experiências 
locais colocadas pela base. 
Desse debate encaminhou-se 
que a FASUBRA estabeleça 
um debate nacional, com 
todas as bases, com vistas 
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Estado de greve foi aprovado em assembleia realizada no saguão de entrada da Reitoria da UFU



LIGEIRINHO

9sintet.ufu www.sintetufu.org sintetufu@sintetufu.org

Estado de greve na UFU    e organização sindical
a padronizar a luta pelas 30 
horas, para que esta deixe de 
ser fragmentada e ganhe corpo 
próprio para ser pautada em 
todas as localidades. 

Posteriormente houve 
debate sobre a conjuntura 
atual e perspectivas, em que 
se reforçou a necessidade 
de construção de uma greve 
geral. Em síntese, a resolução 
da plenária do Fórum dos SPFs 
considerou a intensificação 
da luta pelo Fora Temer e 
contra o PL 257, PEC 241, 
cortes orçamentários, a 
reforma da previdência 
e a desregulamentação e 
precarização dos direitos 
trabalhistas.

Após um amplo debate entre 
as delegadas e os delegados, a 

plenária nacional da FASUBRA 
tirou uma Jornada de Lutas pelo 
Fora Temer e a Greve Geral, 
que conta com atividades 
de paralisação, como a que 
tivemos no último dia 29 de 
setembro (que você pode ler 
nessa edição do Ligeirinho), 
construção de um Calendário 
de Lutas com o FONASEFE 
com atos unificados com 
categorias em campanha 
salarial (Bancários, Correios, 
Petroleiros e Metalúrgicos) 
com objetivo de acumular 
forças e experiências rumo 
à Greve Geral. Além disso, 
foi colocada a necessidade de 
propor ao ANDES, SINASEFE 
e entidades estudantis uma 
reunião para discutir a 
possibilidade da greve do setor 

da educação federal para o 
futuro imediato.

Ainda durante esses dias, 
em meados de setembro, uma 
caravana do SINTET-UFU 
foi à Brasília acompanhar o 
Fórum e a Marcha dos SPFs, 
que contou com cerca de 10 mil 
trabalhadores e trabalhadoras 
das mais diversas localidades, 
além de movimentos sociais 
e estudantis, que estiveram 
em apoio à luta da categoria. 
Todos os presentes entoaram 
uma pauta comum de lutas, 
representada pelo Fora temer 
e pela oposição ao Projeto 
de Lei Complementar (PLP) 
257/16, o Projeto de Emenda 
Constitucional (PEC) 241/16 
e as reformas da previdência 
e trabalhista.
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Indicativo de greve foi aprovado no Fórum dos Servidores Públicos Federais
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Audiência pública debate alt

A audiência pública 
organizada pelo SINTET-
UFU e com a presença de 
diretores da Fundação de 
Assistência Estudo e Pesquisa 
de Uberlândia (FAEPU) para 
discutir a alteração do estatuto 
da fundação foi realizada ontem 
(05). O evento aconteceu no 
anfiteatro do bloco 2A às 18 
horas e foi resultado de uma 
manifestação realizada no dia 
16 de setembro que fechou 
a porta da sala de reuniões 
dos conselhos superiores 
em reunião extraordinária 
do Conselho Universitário 
(CONSUN). Na oportunidade 
uma representação do sindicato 
se reuniu com o reitor e 

conseguiu dele o compromisso 
para realização da audiência.

A coordenação de mesa para 
debate ficou a cargo do reitor 
Elmiro Santos Resende e do 
coordenador geral do SINTET-
UFU, Robson Luiz Carneiro. 
Os debatedores foram Renato 
Gonçalves Darin, gerente geral 
da FAEPU; professor Alair 
Benedito de Almeida, diretor 
executivo da FAEPU; Mário 
Costa Guimarães Júnior, 
coordenador geral do SINTET-
UFU; Rogério Zeidan, 
advogado e representante do 
SUS em Movimento; e Nilton 
Pereira Júnior, professor 
da UFU e representante da 
Associação dos Docentes 

da Universidade Federal de 
Uberlândia (ADUFU).

O primeiro a expor suas 
ideias foi Renato Gonçalves 
Darin que falou sobre os 
objetivos da alteração do 
estatuto FAEPU. “O objetivo 
da mudança do estatuto 
da FAEPU é a adequação 
a Legislação vigente 
atualmente”, afirmou o 
gerente geral da fundação. 
Além disso, para Darin 
a mudança aumentará a 
responsabilidade dos diretores 
dando mais segurança 
para todos. “A mudança 
possibilita a formalização 
do relacionamento entre 
a  UFU e a FAEPU, 

Por Guilherme Gonçalves

No dia 16 de setembro, o reitor Elmiro Resende se comprometeu a marcar uma reunião entre 
representantes da FAEPU, HC, SINTET-UFU e ADUFU para discutir a realização da audiência pública.
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eração de estatuto da FAEPU
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Audiência pública debate alt

dentro dos aspectos legais, 
resguardando as instituições e 
seus gestores”, finalizou.

Em seguida foi à vez do 
diretor executivo da FAEPU, 
professor Alair Benedito de 
Almeida que explicou o papel 
desempenhado pela fundação 
atualmente e os motivos para 
sua dívida milionária. “A 
FAEPU acabou assumindo um 
papel que não era dela, ou seja, 
a de financiadora, e com isso 
sua dívida chega a 50 milhões. 
A raiz de toda a dívida foi por 
assumir o papel que não era 
dela, o papel do Estado”, disse 
Almeida. Ele ainda defendeu 
a alteração do estatuto como 
forma de resguardar todos os 
envolvidos, principalmente a 
população, pois a EBSERH, 
solução encontrada pelo 
governo para salvar os 
hospitais públicos ainda é 
uma incógnita. “Por não 
saber qual será o futuro 
da EBSERH, precisamos 
ter a responsabilidade de 
resguardar a FAEPU para 
que a população não seja 
prejudicada.”, explicou.

O terceiro a debater foi o 
advogado e representante do 
SUS em Movimento, Rogério 
Zeidan. O advogado enfatizou 
que embora atue no Hospital 
de Clínicas da UFU, a FAEPU 
é uma fundação privada, e 
que portanto, mesmo com 
pessoas ligadas a UFU dentro 
da direção da fundação, o 

modelo privatista continuará 
vigente. “Você pode colocar 
muita gente ligada a UFU 
dentro da FAEPU, que ainda 
assim ela será um modelo de 
privatização, pois isso está 
em sua raiz, em seu estatuto”, 
afirmou Zeidan. Além disso, 
o representante do SUS em 
Movimento alertou para 
algumas mudanças propostas, 
principalmente, para as que 
abrem precedentes para a 
transformação da fundação 
em Organização Social (OS). 
“Na mudança de estatuto, está 
previsto contratos de gestão, 
medida tipicamente adotada 
em Organização Social e não 
em fundações, principalmente 
privadas”, completou.

Depois do advogado, 
foi à vez do professor e 
representante da ADUFU, 
Nilton Pereira Júnior 
dar o posicionamento da 
associação. Ele criticou 
veementemente medidas 
tomadas historicamente pela 
UFU. “Essa universidade 
assumiu o compromisso 
de terceirizar seu trabalho, 
transferindo a fundações, 
organizações, etc o papel 
que deveria ser dela e do 
Estado”, afirmou. Pereira 
ainda defendeu mudanças 
na instituição, mas que não 
abram precedentes para que 
uma Organização Social 
assuma o controle do HC. 
“Queremos sim mudanças na 

fundação, pois não estamos 
satisfeitos com seu trabalho 
e decisões. A mudança de 
estatuto não torna a FAEPU 
uma OS imediatamente, mas 
abre esse precedente perigoso, 
e não podemos correr esse 
risco, pois está comprovado 
que OS custa mais e produz 
menos”, finalizou.

Por último, o coordenador 
geral do SINTET-UFU, Mário 
Costa Guimarães Júnior 
apresentou o posicionamento 
do sindicato. Enfatizou que 
a mudança no estatuto da 
fundação impactará na vida 
das pessoas. “A mudança do 
estatuto promoverá profundas 
transformações na gestão 
do HC, e por consequência 
impactará na vida dos pacientes. 
Por isso é preciso cuidado com 
as alterações”, disse Júnior. O 
coordenador ainda lembrou 
que a possibilidade de um dia o 
hospital vir a ser administrado 
por uma Organização Social 
abre um precedente perigoso. 
“Não podemos ignorar que 
até 2012 a maçonaria recebia 
20 milhões de reais por ano 
e após a FUNDASUS ela 
perdeu isso. E pior que isso, 
ela pode recuperar essa fatia 
caso possa atuar como OS no 
HC”, completou.

Por fim, o SINTET-UFU 
apresentou propostas para que 
o novo estatuto da fundação 
seja discutido com entidades 
representativas e população.As 

eração de estatuto da FAEPU
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propostas foram enviadas para 
a UFU e a FAEPU São elas:

 
1) Reabertura do debate com 
a comunidade acadêmica, 
possibilitando especialmente 
a apresentação das propostas 
para as trabalhadoras, os 
trabalhadores e residentes 
que atuam cotidianamente 
no Hospital Universitário. 
Essa ação deve se dar por 
meio de convocação e 
ampla divulgação de reunião 
aberta/pública, permitindo o 
conhecimento e a participação 
de todas e todos.

2) Que a síntese do debate 
a respeito das propostas de 
alteração do Estatuto da 
FAEPU, sejam submetidas 
para o debate e deliberação do 
Conselho Universitário. Afinal, 
se o Conselho Universitário 

aprova a prestação de contas 
da FAEPU, não há motivos 
para esse Conselho também 
não deliberar sobre a alteração 
do Estatuto dessa mesma 
Fundação.

3) Supressão das propostas de 
nova redação para os Incisos I, 
II, III, IV e VIII do Artigo 4º.

4) Supressão das propostas de 
nova redação para os incisos I, 
III, VII, XI do Artigo 5º.

5) Supressão das propostas de 
nova redação dos incisos XV e 
XVIII do Artigo 20.

6) Alteração da nova proposta 
de redação do Parágrafo único 
do Artigo 9º.

7) Alteração da nova proposta 
de redação para o Artigo 14.

Da esquerda para a direita: Renato Gonçalves Darin; Alair Benedito de Almeida; Elmiro Santos Resende, Robson 
Luiz Carneiro; Mário Guimarães Júnior; Rogério Zeidan e Nilton Pereira. 

G
u

il
h

er
m

e 
G

o
n

ça
lv

es

8) Supressão do Inciso IX do 
Artigo 16.

9) Alteração dos Parágrafos 4º 
e 5º do Artigo 16.

10) Inclusão de trecho na 
redação do Artigo 39.

11) Que o novo Estatuto da 
FAEPU garanta a exclusividade 
de assistência e apoio à 
UFU, especialmente ao HC/
UFU, bem como estabelecer 
cláusulas impeditivas de 
alteração da natureza jurídica 
da FAEPU.

12) Levantamento do 
inventário patrimonial da 
UFU e FAEPU, constituindo-
se para tanto uma comissão 
de acompanhamento para 
o estudo, a fiscalização e a 
validação do mesmo.
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30 horas: mais um passo dado
Na última reunião do 

Conselho Diretor (CONDIR), 
realizada no dia 07 deste 
mês, foi aprovada a indicação 
da primeira representante 
do Conselho para compor 
a Comissão da Jornada de 
Trabalho instituída pela 
resolução aprovada em 10 de 
Junho de 2016.

Inicia-se, portanto, a 
efetivação da Resolução 
que prevê a Flexibilização 
da Jornada de Trabalho para 
os técnico-administrativos 
da UFU. A partir desta 
semana, o Reitor Elmiro 
Santos Resende irá receber as 
demais indicações de nomes, 
conforme o estabelecido pela 
Resolução, para terminar de 

compor a Comissão da Jornada 
de Trabalho.  Sendo assim, o 
Reitor assinará e publicará a 
portaria instituindo a comissão 
como também a resolução 
aprovada em 10 de Junho 
deste ano.

Na semana posterior a 
publicação da Portaria e da 
Resolução, será realizada a 
primeira reunião da Comissão 
de Jornada de Trabalho na 
UFU, que vai estruturar sua 
forma de funcionamento.

A perspectiva é que ainda 
em outubro já seja possível 
os setores enviarem suas 
propostas de Flexibilização 
da Jornada de Trabalho 
(dentro dos parâmetros que 
estabelece a Resolução), e 

Por Coordenação Colegiada

que no mais tardar, no início 
de Dezembro de 2016, os 
Hospitais Universitários 
da UFU e as Bibliotecas já 
iniciem a Flexibilização da 
Jornada de Trabalho.

A coordenação colegiada 
do SINTET-UFU avalia 
que um importante passo foi 
dado. As técnicas e técnicos-
administrativos saíram 
vitoriosos, mas a nossa 
mobilização e a nossa luta 
continua!

Assim que a Portaria e a 
Resolução forem assinadas 
pelo Reitor, o SINTET-UFU 
informará mais detalhes por 
esse mesmo jornal, no site 
oficial (www.sintetufu.org) e 
nas mídias do SINTET-UFU.
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Assembleia elege representantes dos  TAE’s para os Conselhos Superiores

Na tarde do dia 5 de outubro, 
foi realizada a assembleia do 
SINTET-UFU que elegeu os 
representantes dos técnicos-
administrativos em educação 
nos conselhos superiores da 
UFU. O evento aconteceu 
no anfiteatro do bloco 2A no 
Campus Umuarama. A mesa 
foi coordenada por Mário 
Guimarães Júnior, Mariana 
Elisa como secretária e 
Carlos Magno como relator. 
Ricardo Takayuki foi o 
responsável pelas inscrições 
dos candidatos aos conselhos 
e o Coordenador Geral do 
SINTET-UFU, Robson Luiz 
Carneiro fez uma breve 
apresentação das funções 
dos conselhos superiores e a 
dinâmica de eleição.

Em seguida foi 

feita a eleição para as 
representações. Os eleitos 
para cada Conselho Superior 
estão a seguir. Lembrando 
que os nomes estão em ordem 
alfabética e não por candidato 
mais votado.

Conselho de Graduação 
(CONGRAD)

Evelin Chedid Melo Borges
Fátima Marina Oliveira
Fernando de Oliveira Silva
Flávia Diamantino
Genoncione Barbosa Cunha
Glauce Mara de Paula
Jaciara França
José Veridiano de Oliveira
Leandra Paulista de Carvalho
Marília Cristina Arantes Melo
Miquéias de Souza Marçal

Oscari Bruno Isaías Rosa 
Borges
Paloma Rossany Maciel 
Rodrigues
Reginaldo Rocha da Silva
Rodrigo Mendonça de Faria
Sandra Lúcia Horani
Yara Magalhães dos Santos

  
Conselho Universitário 

(CONSUN)

Felipe César Gonçalves
Francesco Trotta
João Lucas de Paula Batista
Flávio Sérgio Henriques Silva
Maria Cristina Sagário
Mariana Elisa Gonçalves
Alberto Dumont Alves Oliveira
Sebastião Elias
Cláudia Regina
Willian Alberto Fiebig

Por Guilherme Gonçalves

Quem não conseguiu vaga direta no conselho ficará como suplente.
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Assembleia elege representantes dos  TAE’s para os Conselhos Superiores
Plínio Sérgio Brandão Mota 
Júnior
Thaienn Paes Leme Alberto
Paulo Henrique Rodrigues dos 
Santos
Antônio Cezar Carvalho
Carmen Lúcia Barbosa Santos
Maria Nazaré Lima Alves
Dirceu Duarte
Carlos Denis Pereira
Marco Antônio da Silva
Vilmar Antônio de Faria
Murilo Silva Junqueira

Suplentes:
Wilson Batista da Silva 
(Uberaba)
Altuir Donizeti Tiburcio
Vilmar Martins Júnior
Sérgio Santos Neves
Jaciara França
Ana Elisa de Souza Falleiros
Flavia Diamantino
Marcos Augusto Freitas Ribeiro
Gabriel Fonseca
João Batista da Silva
Valdeci Lucas da Silva

 
Conselho Diretor 

(CONDIR)

Angélica Maria da Silva 
Ribeiro
Mário Costa de Paiva 
Guimarães Júnior
Pedro Santos Guimarães
Robson Luiz Carneiro
Sol Lara Domingues
Vinícius Souza Morais
Suplentes:
Silnando Silvério
Altuir Donizeti Tiburcio

Sérgio Santos Neves
Maria José França
Ana Elisa de Souza Falleiros
Antonio Cezar Carvalho
Karla Viana Teixeira
Dirceu Duarte
João Batista da Silva

 
Conselho de Pesquisa 

e Pós-Graduação 
(CONPEP)

Clesnan Mendes Rodrigues
Maria Auxiliadora Gomes da 
Cruz
Stenio Eduardo

Suplentes:
João Fernandes (Geografia)
Ana Elisa de Souza Falleiros
Mariana Batista Andrade
Gilvane Gonçalves Correa 

Conselho de Extensão 
(CONSEX)

Denilson Carrijo Ferreira
Karla Viana Teixeira
Leiliane Bernarde Gebrim
Paula Carolina Bejo Wolkers
Rosa Maria de Sousa Martins
Valéria Maria Rodrigues

Suplentes:
Regina Nascimento Silva
Reginaldo Rocha da Silva

 
Antes de a assembleia 

ser encerrada foi colocado 
em votação o representante 
da categoria nos Connselho 
Municipal de Educação, sendo 
eleito Paulo Ricardo Pinto, 
com a suplência de Maria 
Cristina Sagário.
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Antes da votação começar foi explicada a atuação de cada conselho 
e quantas vagas a categoria possui em cada um deles.
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Governo Temer: mudan ças para pior na vida 

Após o golpe interno no 
Governo Dilma-Temer, onde 
a primeira foi removida do 
poder, faz-se necessário uma 
análise dos motivos dessa ação 
e dos desdobramentos que isso 
trás para nossa categoria, para 
então podermos avaliar quais as 
tarefas que temos pela frente.

Dilma vinha fazendo o oposto 
do que anunciara durante a 
campanha. Após uma campanha 
que apontou a necessidade de 
manter os direitos sociais, logo 
após a vitória ainda em 2014, 
indicou para as elites que iria 
fazer privatizações, reformas na 
previdência, nas leis trabalhistas, 
no sistema educacional, e em 
2015 escolheu um banqueiro 
para o comando da economia, 
um nítido gesto para demonstrar 
aos rentistas e banqueiros 

que seguiria privilegiando o 
pagamento de juros da dívida 
pública. Além disso reprimiu 
as greves no funcionalismo, 
impondo à quase totalidade 
das categorias a exigência de 
repor dias e horas paradas, com 
exceção da FASUBRA, que 
teve condições de forçar um 
acordo sem essa exigência.

Mas então, por que 
Dilma caiu? 

Em nossa compreensão, 
Dilma caiu porque as medidas 
de ataques que os capitalistas 
exigem são muito maiores, com 
um quadro de crise econômica 
que exige um governo que seja 
mais duro contra as trabalhadoras 
e os trabalhadores e entregue 

fatias maiores do Estado ao 
mercado. Temer aproveitou-se 
desse momento para se colocar 
como o melhor representante 
da classe capitalista deste país. 
Uma breve análise de algumas 
medidas iniciais demonstra 
seus objetivos:

a) Desvinculação de 
Receitas da União em 30% até 
2023: essa medida permitirá a 
utilização desse percentual de 
verbas da saúde e educação em 
outras áreas, como pagamento 
de juros, sem ter de seguir o 
orçamento aprovado.

b) PEC 241/2016 e PL 257 
(atual PLC 54): o projeto de lei 
iniciado por Dilma (PL 257) que 
agora tramita no Senado como 
PLC 54/2016, e a proposta 
de emenda constitucional 
encaminhada por Temer (PEC 
241), arrocham o funcionalismo 
público, a saúde e a educação. 
O Projeto de Emenda 
Constitucional propõe um ajuste 
fiscal definido para vigorar 
por 20 anos, independente das 
garantias constitucionais de 
repasse de verbas da saúde e 
educação, e de uma retomada 
do crescimento do Produto 
Interno Bruto (PIB) ao longo 
dessas duas décadas. Isso 
significa o estrangulamento dos 
serviços públicos, pois manterá 
apenas a correção inflacionária, 

Por Coordenação Colegiada

dos técnicos-adminis trativos em educação
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o que será insuficiente. 
Haverá consequências para a 
remuneração do funcionalismo 
pois, o crescimento vegetativo 
da folha já consumirá toda essa 
margem financeira prevista na 
perspectiva do congelamento 
que a PEC 241 impõe (correções 
por progressões por mérito, 
capacitação e qualificação, 
ações judiciais e outros).

c) Fim do SUS e da 
gratuidade na educação 
superior: para ser coerente com 
esse corte de verbas, o governo 
Temer já anunciou que não é 
possível manter o atendimento 
universal na saúde, e que a 
saída seriam planos de saúde 
mais acessíveis. Ou seja, quem 
não pode pagar, que fique sem 
atendimento. Os editoriais 
de jornais, como O Globo, 
pedem também urgência na 
cobrança de mensalidades nas 
Universidades Públicas, para 
avançar em sua privatização, 
e para banir os filhos de 
trabalhadoras e trabalhadores 
de dentro das Universidades. 
O maior interesse do Governo, 
no momento, está no ensino 
privado, com o repasse de 
recursos para manter esse setor, 
como o Prouni e o FIES.

d) Contrarreforma da 
Previdência: essa mudança irá 
fazer com que as trabalhadoras 

e trabalhadores trabalharem até 
os 65 anos, independente de 
direito adquirido. A principal 
proposta em gestação no 
Governo, prevê que a idade 
mínima será de 65 anos tanto 
para homens como para 
mulheres, penalizando ainda 
mais quem faz dupla jornada. 
Essa medida seria para todos 
e todas que não completaram 
50 anos. Para quem estivesse 
acima de 50 anos, teria de 
trabalhar 50% a mais do tempo 
restante para se aposentar, 
como um pedágio. Vejamos um 
exemplo: Um trabalhador com 
52 anos, que necessite trabalhar 
mais nove, poderia então se 
aposentar com 61, mas com o 
pedágio, terá de cumprir mais 
50% dos 9 anos restantes, ou 
seja, 9 mais 4,5 totalizando 13 
anos e meio ainda restantes. Se 
somarmos os 13,5 anos com os 
52 que ele já possui, vemos que 
teria de trabalhar até 65,5 anos 
de idade (maior que a idade 
mínima). Nesse caso o governo 
seria “bondoso” e deixaria se 
aposentar com 65 anos. A regra 
de transição foi propositalmente 
pensada para jogar a quase 
totalidade das pessoas nos 65 
anos.

e) Proibição do 
questionamento e da reflexão: 
o governo precisa de uma 
geração que não questione 

os ataques e siga em silêncio 
frente as ordens do Estado 
e dos empresários. Para 
isso, tem dois projetos. 
Um chamado “escola sem 
partido”, mas que poderia ser 
chamado de “lei da mordaça”, 
pois significa proibir e punir 
professores que incentivem 
o questionamento, a reflexão 
crítica ou a organização 
dos estudantes, mas que ao 
mesmo tempo naturalize uma 
perspectiva que se traveste 
como não-ideológica, mas 
que no fundo representa uma 
visão única de formação 
que é misógina, machista, 
homofóbica, transfóbica, 
racista, xenofóbica, 
fundamentalista e elitista. A 
segunda medida, MP 746, 
foi uma alteração estrutural 
da Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação Nacional que 
extingui na prática matérias, 
como sociologia, filosofia, 
artes, educação física, além 
de alterarem a estrutura de 
disciplinas como geografia 
e história, do currículo do 
ensino médio, para reduzir 
a formação humana dos 
estudantes, transformando em 
sujeitos acríticos e submetidos 
a lógica do mercado que 
enxerga os jovens das classes 
trabalhadoras como uma 
força de trabalho que deve ser 
barata e adestrada. Além disso 

dos técnicos-adminis trativos em educação
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a medida provisória fortalece 
uma visão mercadológica da 
educação criando brechas para 
o avanço da lógica privatista.

Obviamente, nesse trajeto, 
não sobrou espaço para 
reivindicações de categorias, 
como a revisão salarial dos 
técnico-administrativos em 
educação e o cumprimento dos 
demais itens do acordo de greve 
de 2015, como as vagas para 
qualificação, racionalização dos 
cargos, etc, como o MEC deixou 
bem claro na reunião com a 
FASUBRA de 21 de setembro.

Então o que faremos?

Nesse roteiro de Temer, 
falta uma coisa que ele precisa: 
ausência de resistência. Os 
trabalhadores e movimentos 
sociais estão resistindo 

aos ataques, protestando 
e realizando atos que vem 
crescendo em tamanho, e que 
vão se intensificar na medida 
que ficam mais evidentes as 
reais intenções do Governo. 
Passando o segundo turno 
das eleições municipais, os 
anúncios de ataques serão mais 
perceptíveis, e a resistência 
tende a crescer. Mas precisamos 
desde já chamar a unidade em 
torno ao que é central: resistir 
ao desmanche dos serviços 
públicos e as contrarreformas 
da previdência e das leis 
trabalhistas (o governo e 
a Confederação Nacional 
da Indústria já especulam 
uma jornada de trabalho 
que extrapole as 40 horas 
semanais!).

Isso significa que não 
podemos, por um lado, fazer 
como alguns sindicalistas que 

dizem que tudo era bom antes de 
Temer, pois isso seria cometer 
os mesmos erros de novo, ao 
vermos sindicalistas confiando 
em um governo de colaboração 
com a classe dominante em 
um equivocado processo de 
conciliação de classes e usando 
da corrupção como mecanismo 
de sustentação parlamentar. Por 
outro lado, não basta que cada 
setor que se apresente como 
mais combativo, protagonize 
seu próprio calendário e 
manifestação, sem apostar no 
potencial que a articulação 
das lutas pode proporcionar. 
As ruas já estão demonstrando 
que tanto uma vertente como a 
outra estão erradas, e que a luta 
não pode ser instrumentalizada 
para interesses particulares.

Por isso, o SINTET-UFU 
se coloca no caminho da 
unificação, diante de uma pauta 
que em alguns aspectos é geral 
das classes trabalhadoras, e em 
outros diz respeito ao conjunto 
do funcionalismo público 
federal e/ou ao conjunto da 
educação. Mais do que nunca, 
a unificação das lutas e ações 
é uma necessidade, e estamos 
a serviço de ir em cada setor 
para debater a necessidade de 
mantermos o calendário de luta 
da FASUBRA e a construção da 
greve geral do setor da educação 
(FASUBRA, ANDES-SN, 
SINASEFE, CNTE) e do 
funcionalismo geral.

FORA TEMER
NENHUM DIREITO A 

MENOS
CONSTRUINDO A 

GREVE GERAL


