
LIGEIRINHO
Informativo do Sindicato dos Trabalhadores Técnico-Administrativos em  Instituições Federais de Ensino Superior de Uberlândia (SINTET-UFU)

IMPRESSOEdição nº 484         Janeiro de 2017 

2017 
A luta continua!

30 horas CONSINTET-UFU

Reforma da Previdência

Prestação de contas

Crédito: Vinicius Souza/MediaQuatro.com/Jornalistas Livres



LIGEIRINHO é o jornal informativo 
do SINTET-UFU.

 
Distribuição gratuita aos seus filiados. 

Tiragem: 3.000 exemplares. 
Redação: Rua Salvador, 995

B. Aparecida - Uberlândia - MG. 
Fone/Fax: 0 xx (34) 3214-1649   

E-mail: sintetufu@sintetufu.org
Home page: www.sintetufu.org

 
COORDENAÇÃO COLEGIADA - 

GESTÃO 2016-2018
 

COORDENAÇÃO GERAL
CELESTE FRANCISCA DA SILVA

MÁRIO COSTA DE P. GUIMARÃES JÚNIOR
ROBSON LUIZ CARNEIRO

COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO E 
FINANÇAS

LÁZARO ANTÔNIO DE ALMEIDA SILVA
LÁZARO MANOEL RODRIGUES

COORDENAÇÃO DE FORMAÇÃO E 
RELAÇÕES SINDICAIS

STÊNIO ALVES
VALDEMIRO PAULINO DE LIMA 

COORDENAÇÃO DE IMPRENSA E  
COMUNICAÇÃO

MARIA CRISTINA SAGÁRIO
RODRIGO SOARES PORTO 

COORDENAÇÃO DE ASSUNTOS DAS  
FUNDAÇÕES

FERNANDA ROSA DOS SANTOS
PEDRO GOMES DA SILVA 

COORDENAÇÃO DE ASSUNTOS DE  
APOSENTADOS

ELIZETE MENDES ROSA
MARIA LAUDEMIRA DA SILVA REZENDE  

COORDENAÇÃO DE ESPORTE, CULTURA E 
LAZER

FRANCISCO CASSIMIRO
OSVALDO RODRIGUES SILVA  

COORDENAÇÃO DE POLÍTICAS SOCIAIS  
ANTIRRACISMO

MARIA AUXILIADORA GOMES DA CRUZ
MARIA JOSÉ NASCIMENTO FABIANO

COORDENAÇÃO DE AS. JURÍDICOS E 
 RELAÇÃO DE TRABALHO
CARLOS DÊNIS PEREIRA

CLÁUDIA REGINA PEREIRA

COORDENADORES SUPLENTES
ARISTIDES VALDIVINO DE PAULA
ARIOSVALDO PEREIRA DE LIMA

CLEIDE MARIA DE JESUS 
 

CONSELHO FISCAL 
Efetivos : JOÃO FERNANDES DA SILVA

RAFAEL MACIEL REIS
ROSEMARY BORGES 

 Suplentes:
DANIEL CURY

GENONCIONE BARBOSA DA CUNHA 

JORNALISTAS
GUILHERME GONÇALVES

MTB 19666/MG

RAISSA DANTAS DE SOUSA
MTB 20058/MG

ESTAGIÁRIO: OSMAM MARTINS JÚINIOR

DIAGRAMAÇÃO: GUILHERME GONÇALVES

EXPEDIENTEEDITORIAL 

Coordenação Colegiada - SINTET-UFU

2017 já começou dando ares de que não será um ano fácil para o 
trabalhador. Não bastasse todos os ataques aos direitos do cidadão 
promovidos pelo governo no final do ano passado, este mesmo 
governo já entrou o ano anunciando o aprofundamento desses, se 
movimentando para uma reforma trabalhista e previdenciária que 
atingirá a todos(as) os(as) trabalhadores(as), não importando qual 
o setor (público ou privado) que estes(as) atuam.

Neste cenário, nós, que pertencemos a uma classe de 
trabalhadores e trabalhadoras, cuja história e tradição se 
consolidam na luta da defesa dos direitos sociais e de uma parcela 
da sociedade que desde há muito vem pagando por todas as crises 
que o país vivenciou, temos um papel fundamental: evitar os 
retrocessos que nos querem impor.

No cenário local temos algumas bandeiras e lutas que já 
considerávamos como vencidas e conquistadas que, no entanto, 
ainda não se consolidaram e precisam ser efetivadas, como a 
conquista da Flexibilização da Jornada de Trabalho em Turnos 
Contínuos, por exemplo.

No campo social temos a questão dos moradores do Bairro 
Elisson Prieto (Glória) que, apesar de todas as oportunidades 
que a gestão anterior teve de solucionar o problema de forma 
responsável, apesar de todas as decisões do Conselho Superior 
da UFU para que o assunto seja resolvido de forma pacífica, a 
situação se agravou com a transferência da verba necessária à 
desocupação para o poder judiciário. Enfim, contrariando decisões 
do Conselho, a última gestão optou por criar as condições exigidas 
para a reintegração de posse. Esta é uma luta que não podemos e 
não devemos deixar de enfrentar.

Além da consolidação dessas conquistas precisamos, neste 
ano que se inicia, nos organizar para outras lutas que nos afetam 
diretamente. Além da reforma da Previdência, precisamos 
considerar que temos sofrido perdas consideráveis em nosso 
salário, e 2017, pode ser a última oportunidade de recuperar 
estas perdas, ou parte delas, pelo menos, considerando que com a 
aprovação da PEC55, o governo terá os argumentos necessários, 
a partir de 2018, para repor apenas a inflação do ano anterior.

Neste cenário, marcado por muitas turbulências, quedas 
de aviões, prisões midiáticas, decisões contraditórias, é que 
convidamos a todos e todas a virem conosco reforçar a luta e 
buscar os direitos que nos foram negados por tantos anos.

O ano de 2017 não será fácil, mas a vitória não é horizonte 
impossível frente à força que nossa categoria sempre demonstrou 
ao longo de sua história.
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autorizados na resolução, 
para que encaminhem suas 
documentações, bem como 
as definições dos prazos 
para envio das solicitações 
de flexibilização dos demais 
setores. Todo o trabalho será 
divulgado para a comunidade 
universitária.

Precisamos nos 
manter mobilizadas e 

mobilizados!
A criação da CJT é um passo 

importante para avançarmos  
nessa luta. O momento agora 
requer que todas e todos se 
mobilizem em seus setores, 
para que avaliem as condições 
de trabalho e preencham 
toda a documentação que 
será analisada pela CJT. Em 
caso de dúvidas, entrem em 
contato com a coordenação do 
SINTET-UFU (3214-1649) e 
compareçam nas assembleias 
gerais.
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30 horas: Publicação da Portaria 
que institui a CJT

No dia 19 de dezembro de 
2016, a Administração Superior 
da UFU publicou a Portaria nº 
1297, instituindo a Comissão 
de Jornada de Trabalho da 
Universidade Federal de 
Uberlândia (CJT-UFU), prevista 
pela Resolução 05/2016 do 
Conselho Diretor.

Para que serve a CJT?
A criação da CJT está prevista 

pela Resolução 05/2016 do 
CONDIR, e tem a função de 
receber e avaliar as solicitações 
realizadas pelas trabalhadoras e 
trabalhadores de cada setor da 
universidade. Para a CJT aprovar 
a flexibilização da jornada de 
trabalho em 30 horas semanais em 
um setor, esse deve demonstrar 
que é capaz de flexibilizar a 
jornada mantendo uma abertura 
mínima de 12 horas diárias para 
atender o público, sem novos 
recursos humanos, preenchendo 
os requisitos da resolução. Ou 
seja, a proposta busca melhor 
qualidade de vida e de trabalho, 
mais eficiência no trabalho 
desempenhado e ampliação do 
acesso do público aos serviços 
oferecidos pela Universidade.

Quais os próximos 
passos em direção às 

30 horas na UFU?
A CJT avaliará inicialmente 

a flexibilização da jornada 
de trabalho em todos os 
Hospitais Universitários da 
UFU e em todos os Setores 
do Sistema de Bibliotecas da 
universidade. Após análise 
e liberação desses setores, 
a CJT avaliará os demais 
pedidos que serão enviados 
para essa comissão.

A CJT já realizou a 
primeira reunião no dia 20 
de Janeiro de 2017, na qual 
foi eleita a presidência da 
Comissão. Nessa reunião, foi 
aprovado por unanimidade 
a escolha da trabalhadora 
técnica-administrativa em 
educação Jaciara Boldrini 
França, como presidenta. 
Após esta reunião, foi 
realizada, em 30 de janeiro, 
a primeira reunião oficial da 
comissão para cumprimento 
do seu papel, que teve 
como pauta a definição de 
calendário e organograma, 
bem como Regimento 
Interno da CJT. Ficou 
acordado que as reuniões, 
inicialmente, acontecerão 
no mínimo uma vez por 
semana, no intuito de 
agilizar todo o processo. A 
próxima reunião será no dia 
7 de fevereiro, e terá como 
pauta a continuidade da 
organização dos trabalhos 
da Comissão, com o 
encaminhamento de Ofícios 
para todos os setores já 

Da Coordenação Colegiada

A técnica Jaciara Boldrini França 
é a presidenta da CJT.
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2017: Luta contra a Reforma da   Previdência e Reforma Trabalhista

No dia 6 de dezembro 
de 2016, o ilegítimo 
governo de Michel Temer, 
enviou para a Câmara dos 
Deputados a Proposta de 
Emenda Constitucional 
(PEC) 248/2016, que trata 
do maior ataque aos direitos 
previdenciários da população 
realizados nesse curto período 
de vida de nossa República.

A PEC 248/2016 impõe 
uma nova idade mínima para 
aposentadoria (65 anos de 
idade) para homens e mulheres, 
e amplia drasticamente o tempo 
de contribuição previdenciária 
(49 anos de contribuição) 
para que o trabalhador ou a 
trabalhadora possa ter acesso 
à aposentadoria integral, tendo 
como parâmetro o teto do INSS 

(Hoje de R$ 5.189,82). 
A grande mídia (em especial 

a Rede Globo), os grandes 
empresários, o governo 
golpista de Temer e as/os 
demais defensoras/es dessa 
proposta absurda, afirmam 
ironicamente que essa reforma 
é necessária, elencando como 
um dos “motivos” o aumento 
da expectativa de vida da 
população brasileira, ignorando 
por exemplo que diante da ampla 
extensão territorial brasileira, 
somada a grave desigualdade 
social que atinge as maiores 
parcelas da classe trabalhadora, 
em que no Maranhã e Piauí por 
exemplo a expectativa de vida 
da trabalhadora e do trabalhador 
é de 65 anos.

O sistema previdenciário 

sempre foi o mais eficaz 
programa de distribuição 
de renda e de combate à 
desigualdade social em nosso 
país. Mas a imposição de 
Temer, que, ao contrário do 
que propõe, se aposentou aos 
55 anos, traduzida nessa PEC, 
reforçará a elevação da taxa de 
desigualdade no país, e não se 
sintonizará com os objetivos 
redistributivos de proteção 
social que é próprio da natureza 
do sistema previdenciário 
público de nosso país. É uma 
falácia o discurso de que 
existe um rombo no sistema 
previdenciário; pois os estudos 
científicos demonstram que o 
sistema previdenciário público 
brasileiro é superavitário e que 
na realidade, o governo busca 

Da Coordenação Colegiada
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2017: Luta contra a Reforma da   Previdência e Reforma Trabalhista

utilizar parte desses recursos 
para o pagamento dos serviços 
e juros da dívida pública. 
(Confira a tabela acima).

Como é possível detectar, 
NÃO EXISTE DÉFICIT na 
Previdência! A grande mídia 
e os governos mentem! A 
PEC 55/2016 aprovada no 
Senado em dezembro de 

2016, e a PEC 287/2016 (em 
tramitação no Congresso 
Nacional) reúnem diversos 
ataques aos nossos direitos, 
com o objetivo de atender os 
interesses de uma pequena 
parcela milionária de nossa 
sociedade que lucram com 
a política de juros da dívida 
pública brasileira (que pela 

Constituição Federal deveria 
ser auditada). Em 2016, mais 
de 40% de nossas riquezas 
produzidas no país, tiveram 
como destino o pagamento 
dos serviços e juros da dívida 
pública.

No dia 7 de Fevereiro, às 16 
horas, a Comissão Permanente 
de Mobilização Contra a 
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Reforma da Previdência, 
realizará um Seminário sobre 
a Reforma da Previdência, 
no Anfiteatro AB do Bloco 
5R – Campus Santa Mônica. 
A direção do SINTET-UFU 
convida todos e todas para 
participarem desse seminário!

Retrocessos na 
legislação trabalhista...

Esse processo de privatizar 
a saúde pública e a educação 
pública (via PEC 55/2016) 
e de desmontar o sistema 
previdenciário brasileiro 
(via PEC 287/2016) está 
diretamente vinculado à 
necessidade dos grandes 
empresários e industriais de 
retirar direitos trabalhistas. 
Na véspera desse último natal, 
Temer apresentou a proposta 
de “Reforma” Trabalhista, 
que visa regularizar o 
trabalho precário terceirizado, 
a extensão da jornada de 
trabalho e do ritmo de 

produtividade, e de estabelecer 
um perverso mecanismo de 
que o “acordado prevalece 
sobre o legislado”, abrindo uma 
brecha para que determinadas 
empresas consigam formalizar 
acordos de trabalho que retiram 
direitos previstos pela legislação 
trabalhista vigente no Brasil. 
Vale destacar a intenção dessa 
“reforma” em permitir uma 
jornada diária de trabalho de 
12 horas seguidas (8 horas de 
trabalho + 4 horas extras), de 
modo que a jornada máxima de 
trabalho semanal passará de 44 
horas para 48 horas.

Se por um lado, essa proposta 
de “reforma” trabalhista 
não afeta diretamente as 
trabalhadoras e trabalhadores 
do serviço público, por outro, 
afeta drasticamente a vida 
de nossos parentes, amigas, 
amigos, vizinhas, vizinhos que 
se situam no mercado privado 
de trabalho, além de jogar por 
terra a conquista que nossos 
pais e avós conseguiram no 
passado, através de muita luta, 

que foi a redução da jornada 
de trabalho de doze para oito 
horas diárias. Será que agora 
andaremos na contramão da 
história? Será que deixaremos 
que nos retirem essa conquista, 
sem questionar e sem reagir?   
Essa expressiva parcela 
da população que não está 
localizada no serviço público, 
sofrerá a amargura dessas 
imposições que visam atender 
as necessidades dos industriais 
e grandes empresários, 
afundando a condição de 
dependência subalterna da 
economia brasileira.  Por 
isso, a coordenação colegiada 
do SINTET-UFU, convoca 
a categoria não apenas para 
continuar a luta contra os 
futuros efeitos que serão 
causados pela PEC 55/2016, 
mas também para construirmos 
desde já uma forte luta contra 
a “Reforma” da Previdência e 
também contra a “Reforma” 
Trabalhista.

2017 será um ano de muita 
luta para nós!
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Dia internacional das mulheres já é 
notícia no SINTET-UFU

No dia 26 de janeiro, 
às 14h, o SINTET-UFU 
realizou a reunião do 
Grupo de Trabalho (GT) de 
mulheres do SINTET-UFU 
e trabalhadoras da base. O 
encontro teve como objetivo 
discutir e articular ações para 
a semana do dia 08 de março, 
data em que é comemorado o 
Dia Internacional da Mulher. 

Na reunião, foram 
definidas as datas das 
atividades, ordenadas da 
seguinte forma: dia 06, no 

campus Umuarama, dia 07 
no campus Santa Mônica e no 
dia 08, na praça Tubal Vilela, 
no centro de Uberlândia. 

O SINTET-UFU também 
convida todas as mulheres 
interessadas a participar da 
próxima reunião, no dia 14 de 
fevereiro, às 14h, na sede do 
sindicato. Solicita contudo, 
às interessadas, que entrem 
em contato com a secretaria 
do SINTET-UFU ou pelo 
telefone (34) 3214-1649. 
Participe!

GT de Mulheres
O Grupo de Trabalho de 

Mulheres é uma iniciativa 
da Coordenação de Políticas 
Sociais Antirracismo. Os 
trabalhos do grupo foram 
iniciadas em 2016 e tem 
discutido medidas contra o 
machismo, opressão e direitos 
das mulheres.

Nesse período, seminários e 
cine-debates foram realizados. 
Aguardem que uma programa 
ção especial para o dia 08 de 
março está sendo preparada.

Por Osmam Martins
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XXIV CONSINTET-UFU - Fidel Vive!

O XXIV Congresso do 
SINTET-UFU realizado nos 
dias 7, 8 e 9 de dezembro 
de 2016, no Anfiteatro do 
Bloco 3Q do campus Santa 
Mônica, homenageou Fidel 
Alejandro Castro Ruz, que foi 
um dos líderes da Revolução 
Cubana em 1959, ao lado de 
Camilo Cienfuegos, Celia 

Sánchez Mandule, Ernesto Che 
Guevara e outrxs. Fidel foi um 
dos principais personagens 
políticos da segunda metade 
do século XX, odiado e 
adorado por muitos, por fazer 
parte (quando esteve a frente 
do poder da pequena ilha, de 
1959 a 2008) de um ousado 
enfrentamento contra a maior 

potência política, econômica e 
militar (Estados Unidos). Após 
entrar no livro “Guinness” 
por ter sobrevivido a 638 
tentativas de assassinato, 
Fidel morre aos 90 anos, por 
causa natural na noite de 25 
de novembro de 2016.

O XXIV CONSINTET se 
propôs a enfrentar o ódio que 

Da Coordenação Colegiada

“Milhões de crianças dormirão hoje na rua. Nenhuma delas é cubana” - CASTRO, Fidel.

Durante três dias, servidoras e servidores discutiram e deliberaram os rumos da categoria para 2017
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existe por parte de muitos e 
muitas contra Fidel Castro e 
Cuba, por entender que esse 
ódio é expressão de um ódio 
social contra o igualitarismo, 
o sentimento de fraternidade 
e solidariedade, e a ideia de 
que é possível lutar contra a 
dominação imperialista norte-
americana responsável pela 
miséria no mundo.

O XXIV CONSINTET 
homenageou também todos os 
companheiros e companheiras 
que faleceram em 2016, 
que dedicaram suas vidas 
na construção da UFU e do 
SINTET-UFU. O Congresso 
contou com mesa de debate 
de conjuntura, de assuntos de 
aposentadoria (na qual abordou 
a nova proposta de “reforma” 
da previdência apresentada 
pelo ilegítimo Governo de 

Temer que desmonta o sistema 
previdenciário público no 
Brasil e cria novas regras 
para obter a aposentadoria 
integral que praticamente se 
configuram como regras que 
inviabilizam a aposentadoria 
digna e integral), além de 
uma importante mesa sobre 
o machismo na sociedade 
e na universidade (na qual 
possibilitou o avanço da 
construção da luta contra 
o machismo na UFU e no 
fortalecimento do GT e 
Mulheres do SINTET-UFU). 
O Congresso contou também 
com a presença do reitor eleito 
para administrar a UFU nesses 
próximos quatro anos, Prof. 
Dr. Valder Steffen, na qual 
tratou de questões referentes à 
autonomia universitária, corte 
de ponto em greves, estatuinte, 

condições de trabalho de 
servidores e servidoras do 
Hospital de Clínicas (HC), e 
flexibilização da jornada de 
trabalho em 30 horas.

O Congresso contou ainda 
com uma mesa que debateu “O 
futuro do HC-UFU em tempos 
de Fundações de Apoio, 
EBSERH e Organizações 
Sociais da Saúde”, com 
grupos de trabalhos, com a 
aprovação de contas do ano 
de 2016 e se encerrou com a 
mesa que conduziu o debate e 
encaminhamento do plano de 
lutas para 2017.

Conjuntura, previdência, futuro da UFU e homenagens foram algumas das realizações do congresso

Confira nosso plano 
de lutas para 2017 
em nosso site pelo 

link: 
https://goo.gl/Gy207n
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 Primeira reunião entre SINTET e 
nova administração superior

Aconteceu na segunda-feira, 
16 de setembro de 2017, às 
8h30, no gabinete da reitoria, a 
primeira reunião entre o novo 
Reitor da Universidade federal 
de Uberlândia, Professor 
Valder Steffen Júnior e os 
sindicatos representativos dos 
Técnicos Administrativos em 
Educação – SINTET-UFU - e o 
dos Docentes da Universidade 
Federal de Uberlândia – 
ADUFU-SS. Na ocasião 
estiveram presentes na reunião 
o Chefe de Gabinete Professor 
Clésio Lourenço Xavier e o Pró-
Reitor de graduação Professor 
Armindo Quillici Neto. 

Inicialmente a reunião 
teve como pontos de pautas 
assuntos relacionados à Rádio e 
Televisão Universitária (RTU), 

o Calendário Acadêmico e a 
situação do Acampamento no 
campus Glória.

Antes de iniciar o debate 
sobre os temas propostos, a 
ADUFU-SS e o SINTET-UFU 
registrou o descontentamento 
com o formato da posse da nova 
gestão que ocorreu no início 
desse mês. Ficou registrado 
o descontentamento com o 
fato da posse ter privilegiado 
politicamente as entidades 
privadas que sobrevivem em 
busca do LUCRO, que não 
possuem vínculo direto com 
a UFU, como é o caso da 
CDL, da UNIMED e ACIUB; 
ao passo que a ADUFU-
SS e o SINTET-UFU que 
são entidades que compõe 
a comunidade universitária, 

RTU
Sobre a RTU, foi questionado 

por parte da ADUFU-SS e 
do SINTET-UFU a proposta 
realizada pela direção da 
Rádio de se reduzir o tempo 

Da Coordenação Colegiada

que atuam cotidianamente na 
defesa dos interesses do caráter 
público, gratuito e democrático 
da Instituição, não foram 
sequer citadas! Se registrou 
também o descontentamento 
com a localização política em 
que as mulheres tiveram na 
cerimônia, em que na opinião 
das entidades sindicais, no 
que se refere às homenagens, 
destaques e protagonismos, 
ocuparam um papel 
subordinado no evento, em 
relação aos homens.
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ACAMPAMENTO 
ÉLISSON PRIETO

Em relação à Ocupação do 
Complexo do Glória, havia 
uma preocupação por parte 
dos sindicalistas em relação 
a garantia das decisões do 
Conselho Universitário da UFU 
que em todos os momentos 
que foram debatidos esse 
tema deliberou por realizar 
um processo de negociação 
pacífica em detrimento de 
qualquer tipo de despejo. O 
SINTET-UFU e a ADUFU-
SS destacaram o incômodo em 
relação ao fato da Comissão de 

de fala e de se modificar o 
formato dos programas que 
vão ao ar durante a semana 
e que são apresentados por 
esses sindicatos. Depois de 
solicitado a manutenção do 
formato atual, tanto o Professor 
Steffen, como os professores 
Clésio e Armindo, alegaram 
desconhecer esta decisão da 
RTU e se prontificaram a atuar 
junto aos gestores da rádio 
para que atendam ao pedido 
dos sindicatos, uma vez que, 
como dito pelo professor 
Armindo, que também atua, 
no momento, como um dos 
curadores daquela fundação a 
comunicação da RTU não tem 
por objetivo o lucro, mas sim 
a divulgação das atividades 
desenvolvidas dentro da 
instituição. Argumento este que 
foi reforçado pelos professores 
Valder e Clésio que afirmaram 
ser a comunicação fundamental 
à sociedade e que esta  está 
carente de uma melhoria por 
parte de todos os órgãos que a 
compõem.

CALENDÁRIO 
ACADÊMICO

Quanto ao calendário 
acadêmico, após 
argumentações apresentadas 
pelo professor Helvécio, 
representante da ADUFU, 
sobre as dificuldades de lidar 
com as várias situações que 
implicam na reposição ou 
não reposição das aulas, foi 
marcada uma nova reunião 
onde, após a publicação de 
uma orientação por parte da 
administração superior que 
indicará a necessidade de 

reposição de aulas de modo a 
não provocar prejuízos para 
as/os discentes e docentes, 
se discutirá a necessidade de 
novas ações concretas para 
que as/os discentes não fiquem 
prejudicadas/os por terem 
aderido à greve e se juntado 
as categorias das/os técnicos 
administrativos em educação 
e professoras/es na luta 
contra a PEC 241/16 (55/16), 
ou seja, contra a retirada 
de investimentos de setores 
públicos como a saúde e a 
educação.

Acompanhamento da situação 
da área do Glória instituída 
pelo CONSUN não receber 
os documentos referentes a 
essa questão. Questionaram 
a atual gestão se essa prática 
de não repassar todas as 
documentações referentes 
a esse tema continuariam 
a não ser repassadas para a 
comissão, como ocorreu em 
2016. Foi questionado ainda 
o montante de mais de sete 
milhões de reais que estão a 
disposição da universidade 
com o objetivo de atender parte 
das demandas financeiras para 
efetivar o despejo violento 
das famílias de trabalhadoras 
e trabalhadores que vivem 
no Acampamento Élisson 
Prieto, que pode resultar 
em perda de vidas frente a 
confronto que ocorrerá entre 
as famílias e a polícia militar. 
O SINTET-UFU e a ADUFU-
SS foram surpreendidos 
com a informação de que o 
Professor Elmiro, no dia 16 de 
dezembro de 2016, solicita a 
transferência desse valor para a 
conta da justiça desrespeitando 
assim todo o debate e todas as 
deliberações aprovadas pelo 
CONSUN. Destaca-se que 
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PAGAMENTO DE APH

RESTAURANTE 
UNIVERSITÁRIO

Chamamos a atenção 
também para a pauta da 
cobrança da refeição nos 
RUs aos técnicos e técnicas 
da UFU, que está na fila 
de espera do CONSUN 
(Conselho Universitário), 
inclusive com parecer 
pronto para ser discutido. 
Neste caso, o SINTET-
UFU solicitou prioridade 
na discussão e conclusão do 
assunto no CONSUN, bem 
como a suspensão do reajuste 
previsto na Resolução 
aprovada pelo CONSEX, 
até o mesmo ser debatido e 
encaminhado pelo conselho 
competente (CONDIR).

JORNADA DE 30 HORAS 
NA UFU

Sobre as 30 horas o 
professor Valder informou 
que a Comissão Permante de 
Jornada de Trabalho (CJT) que 
acompanhará a implantação das 
30 horas deverá iniciar os seus 
trabalhos no dia 20/01/2017, 
quando realizará a sua primeira 
reunião organizativa com vistas 
à escolha do seu Presidente 
e definição do Calendário 
de reuniões e trabalhos da 
Comissão.

SEGURANÇA NA UFU
Em relação ao tema 

Segurança na UFU, foi 
solicitado ao Reitor que 
abra espaço na Comissão de 
Segurança da UFU para que 
o GT-Segurança da Divisão 
de Vigilância possa expor e 
contribuir com as propostas 
elaboradas em suas reuniões. 
Sobre este tema o Reitor 
afirmou não ver problemas 
na participação do GT e que 
todas as contribuições serão 
bem recebidas e analisadas.

Após a conclusão destes 
temas o SINTET-UFU 
continuou a reunião com o 
reitor para tratar de alguns 
temas dos interesses das 
trabalhadoras e trabalhadores 
técnico-administrativos em 
educação, que carecem de um 
direcionamento ou de uma 
solução para os mesmos. O 
primeiro foi sobre o pagamento 
das APH’s, realizadas por 
trabalhadores e trabalhadoras 
da saúde no período pré-
greve e pós-greve, que após 
terem trabalhado em escala 
de plantão, ainda não haviam 
recebido as mesmas.

Apesar de o SINTET-UFU, 
durante e após a greve, ter 
tratado desse tema com a gestão 
anterior, quando esta assumiu 
o compromisso de efetuar a 

ESPORTE,CULTURA E 
LAZER

Finalmente, a Coordenação 
de Esporte, Cultura e Lazer 
do SINTET-UFU questionou 
ao reitor sobre a situação do 
Complexo Esportivo do Glória 
(antiga ASUFUB) e se a nova 
gestão já tem algum projeto 
para o espaço. De acordo 
com o Reitor, a gestão ainda 
está tomando conhecimento 
da situação do Complexo, 
e havendo possibilidade de 
utilizar aquele espaço, seja 
para fins acadêmicos e para 
lazer, trabalhará para realiza-
lo. Neste caso foi assumido 
o compromisso de manter a 
comunidade e o SINTET-UFU 
informado sobre a situação real 
do Complexo.

A reunião se encerrou com 
o compromisso da Reitoria de 
que, após tomar conhecimento 
das questões levantadas, 
convidar o SINTET-UFU, e 
também ADUFU-SS, para 
apresentar as decisões e discutir 
soluções possíveis.

tal ação sequer foi dialogada 
com a Comissão institucional 
criada pelo CONSUN 
para tratar sobre o tema. 
Diante dessas informações, 
ficou acordado que a atual 
administração superior da 
UFU disponibilizará toda a 
documentação referente ao 
tema mediante solicitação a ser 
realizada via ofício, e a gestão 
superior se comprometeu a 
manter um diálogo com as 
entidades sindicais e com 
a comissão instituída pelo 
CONSUN para tratar dos 
desdobramentos futuros 
sobre esse tema, bem como 
se comprometeu a buscar e 
esgotar todas as possibilidades 
para concretizar uma resolução 
pacífica sobre esse tema.

regularização dos pagamentos, 
o assunto não ficou resolvido 
da forma concreta, cabendo 
à nova gestão dar solução 
ao problema, garantindo 
às servidoras e servidores 
o recebimento do direito 
acumulado na realização dos 
plantões.
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Seminários sobre a nossa atuação 
nos Conselhos Superiores

Todas e todos sabemos 
que os rumos políticos, 
acadêmicos e administrativos 
da UFU, passam por debates 
e deliberações nos conselhos 
superiores - CONSUN – 
Conselho Universitário; 
CONDIR – Conselho Diretor; 
CONGRAD – Conselho 
de Graduação; CONSEX 
– Conselho de Extensão; 
CONPEP – Conselho de 
Pesquisa e Pós-Graduação. 

Estamos regidos ainda por um 
estatuto que é caracterizado pela 
ausência de democracia efetiva 
nos conselhos superiores. Ou 
seja, os conselhos superiores da 
UFU  são ainda irracionalmente 
compostos por 70% de 
docentes, 15% de técnicos-
administrativos em educação e 
15% de discentes.

Como já afirmamos 
anteriormente, é uma situação 
absurda, típica das reflexões 
de Albert Camus (escritor 
francês que refletiu dentre 

outras questões, sobre o 
absurdo, no sentido de buscar 
significado inerente à vida 
e a inabilidade humana). A 
composição antidemocrática 
de um conselho deliberativo 
em uma instituição de ensino, 
pesquisa e extensão, é tão 
absurda, que não é possível 
obter respostas plausíveis e 
científicas para essa situação. 
Por que as deliberações dos 
conselhos hoje são definidas 
por 70% de docentes? Por que 
nós técnicos-administrativos 
em educação temos apenas 
15% de representação? E por 
que os discentes possuem 
apenas 15% também? Não 
somos seres humanos que 
temos a capacidade técnica, 
política e psíquica igual a dos 
docentes para definir os rumos 
de nossa instituição? Podemos 
classificar qualquer resposta 
científica ou filosófica que 
visa responder essas perguntas 
justificando a manutenção da 

atual estrutura antidemocrática 
dos conselhos superiores da 
UFU (e de diversas outras 
instituições no país), como no 
mínimo ABSURDA!

Diversas medidas 
administrativas que ampliam 
os direitos das trabalhadoras 
e dos trabalhadores técnico-
administrativos em educação 
são debatidas e aprovadas 
nesses conselhos superiores. 
Nos conselhos ocorrem 
debates sobre: diretrizes 
acadêmicas e administrativas 
da UFU, condições gerais de 
criação e funcionamento das 
unidades acadêmicas, criação, 
modificação, extinção da 
estrutura interna e regimento 
interno das unidades 
acadêmicas, dos órgãos 
suplementares e das unidades 
especiais de ensino criação ou 
extinção de cursos de graduação 
e de programas de pós- 
graduação stricto sensu, bem 
como de alteração do número 
total de vagas da UFU nos seus 
cursos, políticas institucionais 
de recursos humanos, proposta 
orçamentária da universidade, 
a outorga de distinções 
universitárias, autorização 
para a alienação e oneração 
de bens patrimoniais imóveis, 
bem como a aceitação de 
legados e doações feitos à 
UFU, sistema de avaliação 
institucional, normas sobre a 
administração orçamentária 

Da Coordenação Colegiada

A Persistência da Memória, 1931 - Salvador Dali
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e financeira da UFU, rotina 
administrativa, preços, taxas 
e emolumentos, normas 
quanto ao dimensionamento 
do quadro de pessoal, lotação, 
provimento, concurso 
público, regime de trabalho, 
desenvolvimento na carreira, 
avaliação, afastamentos, 
licenças, estágios probatórios, 
capacitação, aposentadorias, 
pensões e demais assuntos 
pertinentes e complementares, 
prestação de contas da 
UFU, normas gerais para a 
organização, funcionamento, 
avaliação e alterações relativas 
aos cursos de graduação, 
currículos dos cursos de 
graduação, propostas de 
criação ou extinção de cursos de 
graduação, critérios de seleção 
para o preenchimento de 
vagas existentes nos cursos de 
graduação, normas gerais para 
a organização, funcionamento, 
implementação, extinção, 
avaliação e alterações 

A nossa função é a de 
lutar em defesa dos direitos 
das trabalhadoras e dos 
trabalhadores e em defesa 
da universidade pública, 
autônoma, democrática, 

O que é debatido nesses 
conselhos superiores? 
Qual a função de cada 

conselho superior?

relativas aos programas de 
pós-graduação e atividades 
de pesquisa, diretrizes 
curriculares dos cursos de pós-
graduação, normas gerais para 
a organização, funcionamento, 
implementação, avaliação 
e alterações relativas às 
atividades de extensão, 
cultura e assuntos estudantis, 
política para a celebração de 
convênios da universidade com 
instituições de direito público 
ou privado, cujos objetivos se 
relacionarem com extensão, 
cultura e assuntos estudantis.

gratuita e de qualidade. Por 
esta razão, a Coordenação 
Colegiada do SINTET-UFU 
realizará no decorrer do 
mês de março, seminários 
com as representações 
das trabalhadoras e dos 
trabalhadores técnico-
administrativos em educação, na 
qual será possível refletir quais 
são os objetivos e a conjuntura 
de cada conselho superior, 
também sobre quais são os 
limites, as potencialidades 
e as possibilidades de nossa 
intervenção em cada conselho.

A Coordenação Colegiada 
do SINTET-UFU entrará em 
contato com cada conselheiro 
e conselheira informando 
a proposta de data, local e 
horário dos seminários. A 
união e unidade em busca de 
um objetivo nos torna mais 
fortes na busca por melhorias 
para a categoria. O trabalho 
não pode parar, seguimos em 
frente!

O Sono, 1937 - Salvador Dali
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Futebol de TAE’s e docentes 
continua fazendo sucesso

Sucesso há quase 30 anos, 
o futebol realizado entre 
técnicos-administrativos em 
educação e docentes da 
UFU continua acontecendo 
no Complexo Esportivo do 
Glória.  A iniciativa que 
começou aos poucos conta 
hoje com a presença de mais 
de 30 atletas semanalmente.

Servidores e professores 
aposentados e ativos, além de 
seus filhos, buscam no esporte 
mais qualidade de vida, lazer 
e saúde. 

O modelo atual do projeto é 
organizado há seis anos e conta 
com o apoio da Coordenação 
de Esporte, Cultura e Lazer do 
SINTET-UFU desde o início. 

O sindicato fornece material 
esportivo (bolas e uniformes) 
e contrata os árbitros que 
conduzem as partidas.

O projeto é aberto a todos 
que queiram participar. 
O futebol acontece todos 
os sábados no Complexo 
Esportivo do Glória a partir 
das 16h.

Por Guilherme Gonçalves

Im
ag

em
: M

ár
ia

 C
ri

st
in

a 
Sa

gá
ri

o


