
INFORMATIVO DE GREVE DOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS DA UFU

Boletim de Greve 2016
Edição número 1

Desde que a greve das 
trabalhadoras e trabalhadores 
técnico-administrativos em 
educação foi aprovada no 
dia 18 de outubro, várias 
atividades e atos tem sido 
realizados pelo Comando 
Local de Greve. Nesses mais 
de 20 dias em que a greve já 
se encontra, foram realizadas 
cinco assembleias de greve, 
quatro atos em parceria com 
a Associação dos Docentes 
da Universidade Federal de 

Uberlândia (ADUFU) e com 
o movimento dos estudantes 
que ocupam blocos da UFU, o 
#OcupaUFU.
Fazendo uma retrospectiva, 

logo após a assembleia 
que deflagrou greve dos 
servidores e servidoras da 
UFU no dia 18 de outubro, 
foi realizada no primeiro 
dia da greve, ou seja, 24 de 
outubro a assembleia que 
aprovou a montagem do 
Comando Local de Greve 

(CLG) e o fundo de greve. 
Na ocasião, foi entregue 
ainda ao vice-reitor, 
professor Eduardo Nunes 
Guimarães, a pauta interna 
de reivindicações grevistas.
Nos dias 27 de outubro, um, 

quatro e nove de novembro 
foram realizadas assembleias 
de greve que mostraram os 
resultados das primeiras 
reuniões do CLG, analisaram 
a conjuntura, principalmente a 
referente ao Projeto de Emenda 

Greve: luta contra a retirada de direitos



COMANDO LOCAL DE GREVE

à Constituição (PEC) 55/2016 
(antiga PEC 241). Todas elas 
davam encaminhamentos para 
as atividades e atos promovidos 
pelo movimento grevista. 
Na realizada no dia quatro, 
além dos encaminhamentos 
foi aprovada moção de apoio 
aos estudantes secundaristas 
e moção de repúdio ao 
Ministério Público que tem 
agido de forma autoritária 
sobre o assunto, não abrindo 
diálogo com os estudantes.
Mas nem só de assembleias a 

greve vem sendo feita. Nesse 
período já foram realizados 
quatro atos. O primeiro 
aconteceu no dia 24 de 
outubro com abraço simbólico 
ao campus Santa Mônica em 

defesa da educação, seguido 
de passeata pelas ruas e 
avenidas da cidade até a 
Escola Estadual de Uberlândia 
(Museu). O segundo ato foi 
realizado no dia primeiro 
de novembro logo após a 
assembleia de greve e também 
contou com abraço simbólico, 
dessa vez ao Hospital de 
Clínicas da UFU (HC-UFU), 
em defesa da saúde pública. O 
terceiro ato foi o fechamento 
do acesso de veículos ao 
campus Santa Mônica que 
teve como objetivo a reflexão 
da comunidade universitária 
acerca dos perigos que a PEC 
55 representa para a população 
brasileira, principalmente a 
classe trabalhadora. E o último 

ato, até o momento, foi contra 
a retirada de direitos realizado 
no dia 11 de novembro 
com concentração na praça 
Clarimundo Carneiro, seguida 
de passeata pelas ruas do 
centro de Uberlândia até o 
Fórum da cidade.
A greve ainda está em seu 

início, mas várias tem sido 
as manifestações de luta. A 
adesão e participação dos 
trabalhadores e trabalhadoras 
são vitais para a manutenção 
e sucesso das ações. Um 
movimento forte e sólido é 
construído através da união e 
engajamento da categoria. 

Venha para a luta!


