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EXPEDIENTEEDITORIAL 

Coordenação Colegiada - SINTET-UFU

Construindo a nossa história

Este Ligeirinho Especial tem por objetivo mostrar 
que servidores Técnicos e Técnicas-Administrativas 
da Universidade Federal de Uberlândia (UFU) tiveram 
no segundo semestre de 2016 um período de muitas 
atividades informativas e formativas, mas, que tiveram 
principalmente, um período de muitas lutas. Este 
Ligeirinho faz parte de um projeto desenvolvido pela 
Coordenação de Comunicação do SINTET-UFU que, no 
ano passado, já havia publicado um Ligeirinho Especial 
que realizou uma retrospectiva das nossas ações no 
primeiro semestre do ano de 2016. 

Com esta iniciativa, o SINTET-UFU procurou, e ainda 
procura reforçar aos trabalhadores e trabalhadoras que 
a nossa classe é movida por muitas lutas e vigílias. Isso 
se faz na tentativa de que seus direitos conquistados não 
sejam retirados, e também para que as manutenções dos 
mesmos possam ser garantidas. Podemos afirmar ainda, 
como já havíamos previsto no artigo “O que podemos 
fazer no futuro?” publicado em julho de 2016, no nosso 
I Ligeirinho Especial de Retrospectiva, que “nesse 
processo, Temer assumiu o Governo e não trouxe nenhuma 
expectativa positiva para os trabalhadores e trabalhadoras, 
ao contrário, há (houve) o aprofundamento dos ataques aos 
nossos direitos”.  E agora, no presente, talvez modificando 
um pouco a pergunta, podemos nos questionar, “O que 
podemos esperar do futuro?” Ao final deste Ligeirinho 
tentaremos dialogar melhor sobre este assunto. Aproveite 
para relembrar as ações do SINTET-UFU junto a categoria 
dos/as técnicos e técnicas-administrativas em educação da 
Universidade Federal de Uberlândia.
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Assembleias 
Gerais

Dentre as várias assembleias 
gerais realizadas ao longo do 
semestre, destacamos algumas 
a partir de setembro. Tais 
assembleias merecem destaque, 
pois foram elas que começaram 
a construção efetiva da greve 
dos técnicos-administrativos em 
educação em todo o Brasil.

É claro que a greve não foi 
construída em apenas quatro 
assembleias. Houve várias 
reuniões, plenárias locais e 
nacionais, algumas apenas dos 
técnicos e outras em conjunto com 
diversos segmentos do serviço 
público, aos poucos, construíram 
o movimento grevista ao longo 
de todo ano. No entanto, foi a 
partir do indicativo de greve e 
posteriormente, com o estado 
de greve, que o movimento 
paredista construiu seus alicerces 
para a construção da luta.

No primeiro dia de setembro 
foi aprovado o indicativo de 
greve, e com ele o estado de greve. 
Dezoito dias depois foi avaliada 
a conjuntura, o estado de greve e 
o processo de implementação das 
30 horas na UFU que estava em 
discussão na universidade e faz 
parte da pauta de lutas dos TAE’s.

Um mês depois, a greve 
nacional foi deflagrada na UFU, 
com início para seis dias depois. 
Assim, no dia 24 de outubro, teve 
início a greve com assembleia 
ato que aprovou o fundo de 
greve, organizou o Comando 
Local de Greve e entregou a 
pauta interna de reivindicações 
a administração superior.
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Assembleias    de Greve
Foram 54 dias de greve 

a partir do dia 24 de 
outubro, data em que foi 
aprovado também o fundo 
de greve, organizado o 
Comando Local de Greve 
(CLG) e entregue a pauta 
interna de reivindicações 
a administração superior 
da UFU. Como é de praxe, 
assembleias de greve 
aconteceram regularmente, 
pelo menos uma vez por 
semana.

Diante das tensões que 
vivíamos, o prazo entre 
uma e outra assembleia 
pode até parecer longo 
devido ás mudanças 
diárias na conjuntura 
política brasileira durante 
o período, principalmente, 
com a pressa do governo 
federal em aprovar a 
Proposta de Emenda à 
Constituição (PEC) 241 
na Câmara dos Deputados, 
e que depois foi rebatizada 
para PEC 55 quando 
chegou para votação no 
Senado. O prazo semanal 
acontecia para que 
avaliações do Comando 
Nacional de Greve (CNG), 
do CLG e da base fossem 
feitas com calma. As 
decisões precisavam ser 
realizadas em conjunto 
para ter o efeito esperado.

Outro motivo para 
tal intervalo entre uma 
assembleia e outra foram 
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Assembleias    de Greve
as demais atividades de 
greve. Ao longo dos 54 dias 
de movimento paredista, 
muitas foram as ações que 
buscaram reforçar à luta 
contra os ataque a classe 
trabalhadora pretendidos 
pelo governo, mas isso fica 
para um pouco mais adiante 
em nossa retrospectiva.

Como já foi dito, as 
assembleias contaram 
sempre com avaliações 
da conjuntura política 
nacional e da greve. 
Dessa forma, os rumos 
políticos do movimento 
grevista foram tomados 
democraticamente após 
discussões no Comando 
Local e nas assembleias.

Foram nas assembleias 
também que as atividades 
de mobilização foram 
encaminhadas. Houve atos 
na UFU, em Brasília-DF, e 
em todas as universidades 
que aderiram à greve.

Além de tudo isso, 
outra responsabilidade das 
assembleias era a aprovação 
dos delegados e delegadas 
que representariam a UFU 
no Comando Nacional. 
E foi assim, do começo 
ao fim, respeitando a 
democracia, como sempre 
foi feito, que a greve 2016 
dos TAE’s durou quase 60 
dias e lutou até o fim para 
garantir os direitos da classe 
trabalhadora brasileira.
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Atividades
de Greve

Durante a greve das 
trabalhadoras e trabalhadores 
técnico-administrativos em 
educação, muitas foram as 
manifestações e mobilizações 
que buscaram mostrar para 
políticos e a população em geral a 
insatisfação da classe trabalhadora 
acerca dos golpes armados contra 
ela. Fosse em parceria com a 
Associação dos Docentes UFU 
(ADUFU), Diretório Central dos 
Estudantes (DCE), Movimento 
#OcupaUFU ou Movimento dos 
Estudantes Secundaristas, ou 
iniciativa própria, a movimentação 
dos TAE’s UFU em defesa da 
democracia e contra os ataques a 
classe trabalhadora foram intensos.

Foram atos de fechamento da 
sala de reuniões dos Conselhos 
Superiores da UFU, fechamento 
do campus Santa Mônica como 
alerta para os ataques a educação 
pública. 

Foram realizados também dois 
abraços coletivos, um  ao campus 
Santa Mônica e outro ao HC-
UFU. Além disso, mobilizações 
e manifestações em Brasília e 
Uberlândia buscaram chamar 
atenção da população para os 
golpes proporcionados pelo 
governo federal. Não podemos 
esquecer também das reuniões do 
CLG que analisavam diariamente 
a conjuntura políticia nacional e 
do Seminário sobre a PEC 55, que 
buscou esclarecer as trabalhadoras 
e trabalhadores os riscos que ela 
representará para a população.
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Assembleias
Gerais

Mas o segundo semestre de 
2016 foi só de greve? Claro 
que não. Ao longo da segunda 
parte do ano diversas foram 
as realizações do SINTET-
UFU. Entre elas estão as 
assembleias gerais da categoria 
que discutiram e deliberaram 
várias ações de luta das técnicas 
e técnicos-administrativos em 
educação da UFU.

Dentre algumas delas 
está a realizada no dia 13 de 
julho que definiu a pauta de 
reivindicações da categoria 
para os candidatos a reitor 
da universidade. Ainda em 
assembleias, delegados foram 
eleitos para a plenária nacional 
da FASUBRA que começou 
a construir definitivamente a 
greve do ano passado. 

O ano de 2016 também 
foi o de final de mandato 
dos conselheiros eleitos para 
os Conselhos Superiores da 
UFU (CONSUN, CONDIR, 
CONGRAD, CONSEX e 
CONPEP). Em assembleia 
realizada no dia cinco de 
outubro, todas as vagas dos 
TAE’s foram preenchidas. A 
lista completa com os nomes 
eleitos pode ser conferida no 
Ligeirinho número 483.

No final do ano aconteceu a 
XXIV edição do CONSINTET-
UFU. E para que ele fosse 
realizado, assembleias aprovaram 
a pauta do congresso, bem como 
a aprovação das delegadas e 
delegados que tiveram voz e voto 
na instância máxima do sindicato.
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XXIV CON SINTET-UFU
Em dezembro, pouco antes do final da greve 

dos TAE’s, foi realizado o XXIV CONSINTET-
UFU. No evento que é a instância máxima 
de deliberação do sindicato, vários foram os 
temas discutidos. Com convidados especiais 
temas como análise de conjuntura, machismo, 
aposentadoria e futuro do sistema previdenciário, 
carreira dos TAE’s e saúde foram discutidos ao 
longo de três dias de congresso.

Além de todas as discussões que impactam 
ou impactarão diretamente na vida das técnicas 

Participantes do XXIV CONSINTET-UFU

Mesa RSC, futuro dos TAE’s e PCCTAE

Mesa de prestação de contas Aprovação das contas do SINTET-UFU

Mesa assuntos de aposentadoria e previdência

Mesa sobre o futuro do HC-UFU
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XXIV CON SINTET-UFU
e técnicos-administrativos, foi traçado ainda o 
plano de lutas da categoria para o ano de 2017. 
Ao todo são 96 pontos que nortearão a categoria 
para as difíceis lutas que serão travadas ao longo 
do ano, seja em âmbito local ou nacional.

Foram apresentadas e aprovadas as contas 
do sindicato no período de agosto de 2015 até 
setembro de 2016. O plano de lutas, a prestação 
de contas e o balanço da Coordenação Colegiada 
acerca do congresso estão disponíveis em nossa 
página virtual: www.sintetufu.org

Encerramento do XXIV CONSINTET-UFU

Mesa que UFU nós queremos

Mesa sobre conjuntura políticaMesa de abertura do XXIV CONSINTET-UFU

Mesa luta contra o machismo

Grupos de trabalho

Conclusão e aprovação do plano de lutas
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Ao longo do segundo semestre de 2016, 
a Coordenação de Assuntos de Aposentados 
buscou continuar com as atividades realizadas 
no primeiro semestre. 
No entanto, a intensa 
agenda de mobilização 
e a construção da 
greve concentraram 
toda a atenção da 
classe trabalhadora, 
inclusive também 
a dos aposentados. 
Assim, o planejamento 
inicial sofreu algumas 
mudanças, mas as atividades foram realizadas.

No dia 21 de julho houve visita ao Museu das 
Telecomunicações da Algar Telecom. Com 
grande acervo, o museu mostra a evolução 
dos meios de comunicação desde o começo do 
século XX. Já no dia 29 de setembro, durante 

Aposentados
o dia de paralisação nacional dos TAE’s, as 
aposentadas, aposentados e pensionistas 
que participaram do 4º Encontro Nacional 

de Aposentados 
da FASUBRA, 
receberam a medalha 
de participação no 
evento que aconteceu 
em Brasília-DF. 

O aposentado 
Júlio Honório 
com o patrocínio 
do SINTET-UFU 
medalhas nas corridas 

“Uberlândia 10 milhas” e “Maratona Nilson 
Lima”. E para finalizar o ano, foi realizado 
almoço de confraternização eno dia 15 de 
dezembro para celebrar o encerramento de 
mais um ano de atividades.

Entrega de medalhas para os aposentados - 29/09

Visita ao Museus das Telecomunicações - 21/07 Confraternização dos aposentados - 15/12
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Paralisações
Assim como no primeiro semestre, a segunda 

metade do ano também foi marcada por paralisações 
antes da greve. Também foi a partir delas que o 
movimento paredista foi sendo construído. No 
dia 06 de julho temas como o SUS, a Proposta 
de Emenda à Constituição (PEC) 241 (depois 

renomeada para PEC 55), o Projeto de Lei 257 
e o cumprimento do acordo de greve de 2015 já 
pautavam as lutas, que foram reforçadas durante 
a greve. As mesmas defesas aconteceram em 
paralisação no dia 29 de setembro, já dando mais 
força para a greve.

Já durante paralisação no dia 11 de agosto, o 
ponto principal de reivindicação foi a implantação 
das 30 horas na universidade. Naquele momento 
a pauta havia sido aprovada pelo CONSUN, mas 
não implantada pela UFU.

Observação: no dia 22 de setembro, houve 
paralisação nacional, porém, devido e eleição para 
Reitor da UFU, os TAE’s da universidade não 
paralisaram o trabalho evitando desmobilização.
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O SINTET-UFU apoiou diversas campanhas 
que buscaram o bem estar social da de 
trabalhadoras e trabalhadores e a sociedade em 
geral. Como foi o caso da companha Outubro 
Rosa que buscou conscientizar mulheres sobre 
a importância de prevenção ao câncer de mama.

A Coordenação de Políticas Sociais 
Antirracismo realizou ainda seminários sobre 
violência contra a mulher e um cine debate 
em Patos de Minas. Apoiou ainda a campanha 
Novembro Azul em combate contra o câncer de 
próstata.

Além disso, o sindicato buscou abrir o debate 
sobre a ação das centrais sindicais perante a 
conjuntura nacional vivida em 2016. Em uma 
mesa debate no dia 27 de julho, representantes da 
CSP-CONLUTAS, CTB e CUT apresentaram 
suas ideias e suas formas de atuação.

Durante o segundo semestre, foi lançada 
em coletiva de imprensa, a Frente em Defesa 
dos Ocupantes da Fazenda Glória. Formada 
por entidades como SINTET-UFU, ADUFU, 

Outras   ações
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Outras   ações
Frente Brasil Popular, Frente Povo Sem Medo, 
CMP, MTSB e MTST, a comissão tem atuado 
em apoio aos moradores que encontraram ali 
um local para construírem seus lares.

Outro ponto que ganhou destaque na 
comunidade universitária foi a proposta 
de alteração do estatuto da Fundação de 
Assistência, Estudo e Pesquisa de Uberlândia 
(FAEPU), responsável pela administração do HC-
UFU. Atenta a possibilidade de transformação 
da fundação em uma Organização Social (OS), 
o SINTET-UFU promoveu audiência pública 
no dia cinco de outubro para discutir o tema.

Logo após o final da greve, o sindicato 
dos técnicos apoiou ainda a realização de um 
seminário sobre a dívida pública. O evento 
foi uma realização da ADUFU e esclareceu os 
motivos da crise financeira brasileira.

Muitos também foram os atos contra os 
ataques sofridos pela classe trabalhadora, em 
destaque o ato na Câmara dos Deputados no dia 
oito de agosto.
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O departamento jurídico do 
SINTET-UFU foi renovado 
no ano de 2016, agora com a 
contratação de um escritório de 
advocacia que passou a dispor 
de toda sua estrutura e equipe 
em prol dos sindicalizados. 
Com a mudança, o corpo 
jurídico passou a ser composto 
por uma equipe maior e mais 
abrangente, que atua não 
somente na sede do sindicato, 
mas nos eventos, conselhos, 
reuniões e plantões em todas 
as esferas jurídicas.

Entre os principais pontos 
da atuação do departamento, 
destaca-se a propositura 

de quase cem novas ações 
em defesa dos direitos dos 
servidores, tendo como 
principais pontos:

1 - Ações judiciais para 
readequação da jornada de 
trabalho das assistentes sociais;

2 - Ações para impedir o corte 
do adicional de insalubridade, 
bem como requerer a concessão 
do benefício a servidores que 
fazem jus ao mesmo;

3 - Ações contra o desconto 
de contribuição previdenciária 
sobre os Adicionais de Plantão 
Hospitalar - APH;

4 - Ações para concessão 

Atuação   do Jurídico
de abono permanência aos 
servidores;

5 - Ações de conversão de 
tempo insalubre visando a 
contagem especial para fins de 
aposentadoria;

6 - Ações para permitir a 
redistribuição de servidores 
para outra localidade, ainda 
que em ano eleitoral;

7 - Ações para cobrança 
de retroativo de incentivo 
à qualificação devidos aos 
servidores;

8 - Ações para indenização 
dos servidores que atuam em 
desvio de função, com direito 
ao recebimento de todos os 
reflexos;

9 - Acompanhamento de 
todas as ações já em curso e 
implementação de software 
para gestão jurídica e para 
controle de prazos de maneira 
mais moderna e eficiente.

 Além da atuação 
processual, o departamento 
jurídico do SINTET-UFU 
atuou incessantemente na 
defesa administrativa e na 
orientação dos sindicalizados, 
como nos casos de:

1 - Atendimento em plantões 
no Hospital de Clínicas, para 
ouvir as principais demandas 
e queixas dos servidores e 
identificação de eventuais 
direitos violados;

2 - Atuação administrativa 
in loco nos casos de relatos de 
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Atuação   do Jurídico
assédio moral, com a mediação 
de acordos entre as partes 
envolvidas;

3 - Atuação administrativa 
na greve, contra o corte de 
ponto e pela manutenção das 
folhas de pagamento;

4 - Atuação nos mais diversos 
conselhos da Universidade, 
orientando os servidores 
membros e Coordenadores 
sindicais;

5 - Participação ativa na 
comissão de ética e comando 
de greve;

6 - Atuação judicial na 
greve, pela manutenção da 
suspensão do calendário, junto 
à Justiça Federal e Tribunal 
Regional Federal, com a 
obtenção de liminar junto ao 
Supremo Tribunal Federal 
confirmando a suspensão do 
calendário em amparo à UFU 
e aos servidores;

7 - Participação de 
eventos em Curitiba e em 
Brasília, este organizado pela 
FASUBRA, onde se reuniram 
os representantes jurídicos 
de sindicatos de todo o país, 
para troca de experiências e 
melhoria nos serviços;

8 - Participação no debate 
político e em prol da legalidade 
nas eleições para reitor na 
UFU;

9 - Acompanhamento das 
rescisões de contrato dos 
trabalhadores da FUNDAP, 
RTU e FAEPU;

10 - Atuação nos debates 

contra a privatização da 
saúde pública, notadamente 
do Hospital de Clínicas em 
Uberlândia;

11 - Orientação e 
aconselhamento em todas 
as reuniões e decisões da 
coordenação do SINTET-UFU;

12 - Orientação, controle 
de prazos e da legalidade no 
XXIV CONSINTET;

13 - Visitas e orientações 
nos diversos setores e campus 
da UFU;

14 - Acompanhamento 
administrativo nos processos 
de estágio probatório;

15 - Defesas administrativas 

dos servidores em casos 
variados;

16 - Atuação expressiva no 
CONDIR, em prol da redução 
imediata da carga horária para 
30 horas semanais, notadamente 
no Hospital de Clínicas, 
Hospital Veterinário, Hospital 
Odontológico e bibliotecas.

17- Atuação junto ao 
Conselho Universitário visando 
a imediata anulação do aumento 
do preço do Restaurante 
Universitário para os técnicos 
administrativos em educação, 
visando retomar o valor 
paritário de R$ 3,50 para toda a 
comunidade universitária.
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Apesar da cultura de 
expectativas de melhoras na virada 
do ano, do ponto de vista político 
e social, 2017 se anuncia com os 
problemas ainda não superados 
em anos anteriores.  As crises 
econômica e política continuam. 
Os ataques à classe trabalhadora e 
seus direitos conquistados em lutas 
sociais também se intensificam 
a cada movimento do governo 
Temer, do Congresso Nacional e 
do Poder Judiciário em sintonia 
com os interesses do capital e da 
grande mídia.

Por mais que a perspectiva possa 
ser pessimista no curto e médio 
prazo em contexto de crise, para 
nós trabalhadores/as que queremos 
mudar a situação, o horizonte de 
reflexão e ação é de resistência. 
A história é feita pela ação, se 
estamos em determinada condição 
de um mundo totalmente edificado 
no presente é por consequência de 
ações não de um plano individual, 
mas sim, coletivo. 

Na conjuntura de ataque aos 
valores da democracia, aos direitos 
civis, políticos e sociais, urge a 
necessidade da classe trabalhadora 
brasileira se unificar na luta contra 
os ataques de um receituário 
de austeridade, que visa retirar 
investimentos do Estado em áreas 
como a saúde e a educação e 
colocar a correlação de força entre 
capital e trabalho desfavorável 
ao último, como temos visto nas 
propostas de (contra)reforma 
trabalhista e previdência social. 
Devemos como trabalhadores/
as da educação fazer de nosso 
espaço de trabalho uma trincheira 
de resistência, pois o desmonte e 

privatização da educação pública 
estão ganhando muito fôlego. 
O desmonte do serviço público 
está anunciado e isso afetará não 
só nossas condições de trabalho 
e vida como também os serviços 
prestados a sociedade brasileira, 
disso não temos dúvidas. 

No plano local da UFU e 
da nossa categoria devemos 
continuar nossos esforços 
pela consolidação da jornada 
de 30 horas que deu mais um 
grande passo ao ser publicado 
recentemente a portaria que 
institui a Comissão de Jornada 
de Trabalho, nomeando seus 
membros. Temos também que 
encampar e praticar o nosso 
plano de lutas aprovado no XXIV 
CONSINTET. A autonomia 
universitária também deve ser 
uma preocupação, pois, está cada 
vez mais sendo colocada em 
questão por desmandos de outras 
instituições, como ocorreu com 
decisão democrática e soberana 
do CONSUN sobre a suspensão 
do calendário acadêmico em 
que o Ministério Público ajuizou 
uma ação na tentativa de anular 
uma decisão legítima e com 
competência. 

Para enfrentarmos isso, 
nossa mobilização deve levar 
em consideração à luta a ser 
travada em contato direto com 
a população que neste momento 
está desmobilizada e (des)
informada pelos grandes meios 
de comunicação que distorcem 
a realidade para criar uma 
consciência acrítica e incapaz de 
oferecer reação às medidas que 
vem sendo aplicadas por Temer e 
sua turma. Além da necessidade 
da luta ser encampada por toda 
classe trabalhadora brasileira, 
não podemos nos furtar da 
relação com a sociedade fora 
da UFU, principalmente em 
contexto de velhas calunias 
disseminadas, que detratam 
os servidores/as públicos. Por 
fim, para termos êxito é preciso 
resgatar o trabalho de base que 
envolva espaços não somente de 
política como também outros de 
interação e sociabilidade, capazes 
de reatar laços de solidariedade, 
coletividade e identidade de 
classe necessários em contexto 
de intolerância, individualismo 
concorrencial e fragmentação da 
vida pelo dinheiro. Seguiremos 
lutando.

Perspectivas para o futuro
Da Coordenação Colegiada


