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EXPEDIENTEEDITORIAL 

Coordenação Colegiada - SINTET-UFU

Ataque à liberdade sindical, Temer?
No momento em que o governo de Temer vem promovendo uma 

série de ataques aos direitos sociais, uma medida chama atenção: a 
Instrução Normativa Nº1 de 17 de fevereiro de 2017 do Ministério 
do Trabalho determina que órgãos públicos descontem a Contribuição 
Sindical do pagamento dos servidores, utilizando como base o artigo 
610 da CLT. Esta medida aproveita uma zona cinzenta da legislação, 
pois o artigo determina que, em caso de dúvidas sobre a aplicabilidade 
da contribuição, caberia ao Diretor-Geral do Departamento Nacional 
do Trabalho as instruções necessárias sobre o recolhimento da mesma. 

A contribuição sindical é alvo de controvérsias a respeito de sua 
aplicação ao funcionalismo público, pois é regido pela Lei 8112/1990 
e a ação sindical possui uma série de limitações, diferenças e ausência 
de regulamentações que tornam inconcebível a equiparação ao 
sindicalismo do setor privado.

Quais são os interesses por trás dessa medida que aumenta a 
arrecadação dos sindicatos do serviço público que vem representando 
resistência contra as reformas do governo? Pode parecer contraditório, 
mas não é. Ao implementar a cobrança, passando a descontar o valor 
referente a um dia de trabalho por ano,  dividido entre sindicato de 
base (60%), federação (15%), confederação (5%), central sindical 
(10%) e o Ministério do Trabalho (10%), o governo aumenta sua 
arrecadação e busca desgastar os sindicatos perante sua base em um 
setor importante de resistência.

A Coordenação Colegiada do SINTET-UFU repudia tal medida que 
representa um ataque à liberdade e à autonomia sindical, devido seu 
caráter compulsório que atinge todas e todos, independente se é filiado 
ou não ao sindicato. Qualquer tipo de contribuição sindical deve ser 
livre e espontânea, de acordo com a opção de cada trabalhadora ou 
trabalhador. Cabe a direção do sindicato se esforçar em construir uma 
representação adequada da categoria. Nesse sentido, essa cobrança 
busca comprar o apoio das centrais sindicais pelegas às reformas e 
ataques aos direitos sociais, como as reformas da Previdência, sindical 
e trabalhista, à terceirização e o desmonte dos serviços públicos.

Frente a mais uma política desse governo golpista, a Coordenação 
Colegiada do SINTET-UFU já solicitou a sua assessoria jurídica o 
estudo do caso, visando evitar o desconto dessa contribuição sindical 
na justiça, caso não seja impedida pelas vias do debate justo e 
democrático. Caso ocorra a cobrança, iremos proceder com a devolução 
do percentual destinado ao sindicato de base (60%) conforme proposta 
da direção do sindicato aprovada em assembleia, bem como iremos 
solicitar que a Fasubra e a CUT também façam a devolução dos valores 
correspondentes a elas. Não permitiremos mais esse ataque à autonomia 
da classe trabalhadora de livre organização em suas entidades.
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SINTET-UFU promove II Encontro de 
Secretários de Graduação

A Coordenação Colegiada 
do SINTET-UFU promoveu 
na quarta-feira, 22 de março 
o II Encontro de Secretários 
e Secretárias de Graduação 
da Universidade Federal de 
Uberlândia (UFU). O evento 
realizado no anfiteatro da 

biblioteca do campus Santa 
Mônica contou com a 
presença de trabalhadores 
e trabalhadoras de várias 
secretarias da universidade.

A intenção do encontro é 
que secretários e secretárias 
dos cursos de graduação 

da UFU troquem ideias, 
exponham as dificuldades 
enfrentadas e as soluções 
encontradas nos setores que 
atuam. Além disso, busca 
unificar a busca por melhorias 
para a classe que dificilmente 
consegue conversar entre si.

Secretárias e secretários discutiram sobre diversoso assuntos referentes ao trabalho na graduação
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Na edição número 484 do Jornal 
Ligeirinho, a segunda linha da página 10 
diz que a reunião entre o SINTET-UFU e 
a administração superior da universidade 
aconteceu no dia 16 de setembro. Erramos, 
na verdade, a reunião aconteceu no dia 
16 de Janeiro de 2017. 

OOPS! 
ERRAMOS

O SINTET-UFU informa que todas as 
sindicalizadas e sindicalizados, bem como 
todas as cooperadas e cooperados da Sicoob 
CredUFU que tenham interesse em se 
associarem ao Clube Tangará, podem fazer 
sua adesão na secretaria do sindicato com 
desconto para servidoras e servidores.

SINTET-UFU
INFORMA



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

LIGEIRINHO

4

Dia Internacional das  Mulheres - Ato #8M

A Semana de Luta das 
Mulheres promovida pela 
Coordenação de Políticas 
Sociais Antirracismo do 
SINTET-UFU contou com 
duas palestras sobre a Reforma 
da Previdência, machismo, 
violência e racismo e chegou 
ao fim no dia 8 de março, com 
o Grande Ato #8M na agora 

chamada Praça Ismene Mendes 
no centro de Uberlândia 
durante a tarde e a noite do Dia 
Internacional das Mulheres. O 
ato foi organizado em parceria 
com a Associação dos Docentes 
da UFU (ADUFU), movimento 
estudantil, movimentos 
sociais e organizações não 
governamentais (ONG’s).

Por Guilherme Gonçalves

 O #8M contou com feira 
de artesanato, apresentações 
culturais, assessoria jurídica, 
espaço para criança, 
manifestações contra a 
violência, o machismo e o 
racismo, shows musicais, 
etc. Houve também passeata 
em comemoração ao Dia 
Internacional da Mulher 
com manifestação contrária 
a Reforma da Previdência, 
que impactará diretamente na 
classe trabalhadora brasileira, 
principalmente nas mulheres. A 
passeata percorreu as avenidas 
Afonso Pena, Américo Salvador 
Tangari e Floriano Peixoto.

Ao retornar ao ponto de 
partida, foi realizado um 
lindo ato em homenagem as 
mulheres vítimas de feminicídio 
em Uberlândia. O #8M foi 
finalizado com roda de capoeira 
e show musical.

Mulheres homenagearam algumas vítimas uberlandenses de feminicídio.

Praça central foi palco de homenagens e manifestações femininas.
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Dia Internacional das  Mulheres - Ato #8M

Como uma das ações do 
Dia Internacional da Mulher, 
a antiga Praça Tubal Vilela, 
homenageando ao ex-
prefeito de Uberlândia que 
assassinou a esposa grávida 
com a “justificativa” de que ele 
estava com a honra manchada, 
foi rebatizada. A partir de hoje, 
para a população uberlandense, 
a principal praça da cidade se 
chama Praça Ismene Mendes. 
Mendes foi uma advogada 
nascida em Patrocínio-MG e 
formada pela Universidade 
Federal de Uberlândia que 
foi assassinada devido ao seu 
grande empenho e atuação 
em defesa das oprimidas e 
oprimidos, e lutando contra os 
desmandos dos poderosos.

Para homenagear quem 
realmente merece homenagens, 

Infelizmente o machismo 
ainda está muito enraizado 
em nossa sociedade. Durante 
a passeata um motociclista 
tentou furar o bloqueio feito 
pelos manifestantes e tentou 
passar no meio da multidão, 
quando foi impedido para que 
não colocasse em risco a vida 
dos pedestres, ele agrediu uma 
das participantes. O rapaz 
teve sua moto apreendida por 
estar com a documentação 
vencida e pagará multa por 
isso, além de multa por dirigir 
sem habilitação e responder 
processo criminal pela infração. 
Até o fechamento dessa edição 
não obtivemos informações 
sobre as medidas legais 
tomadas pela moça agredida.

o #8M rebatizou a praça 
central de Uberlândia. Agora 
não mais chamada pelo nome 
de um assassino, mas sim 
chamada pelo nome de uma 
mulher batalhadora, exemplo 
para toda a sociedade. Ismene 
Mendes. Presente.

Praça rebatizada

Auge foi o rebatismo da praça central, agora Praça Ismene Mendes.

Marcha lutou também contra a Reforma da Previdência.

Ponto triste
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Plenária Nacional aprova calendário de lutas contra as Reformas da previdência e trabalhista

administrativas da federação 
ao longo desta gestão, além de 
considerações e orçamentos 
para a realização do congresso 
da Fasubra, elaborado por uma 
comissão de coordenadores. A 
realização do CONFASUBRA 
foi aprovada por maioria 
para novembro deste ano 
e o relatório completo da 

Plenária Nacional com 
outras propostas e moções 
serão enviados em breve às 
entidades filiadas.

No domingo (19/03), 
foram debatidas e aprovadas 
as propostas de calendário 
de lutas contra a Reforma 
da Previdência, Trabalhista 
e campanha salarial. Nos 

Por Osmam Martins

A plenária nacional 
estatutária da FASUBRA 
Sindical foi realizada 
no último dia 18 de 
março, no auditório 3 da 
Faculdade de Ciências da 
Saúde da Universidade 
de Brasília (UnB). Ao 
início do encontro, foram 
apresentadas soluções 

dias 20 e 21 de março 
foram realizados atos 
no Congresso Nacional 
contra a terceirização 
do trabalho, contra 
o fim da gratuidade 
na pós-graduação em 
instituições federais 
de ensino e contra a 
regulamentação do 
direito de greve.

A Plenária Nacional 
Estatutária da FASUBRA 
aprovou a seguinte pauta 
para a campanha salarial 
específica: inflação 
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Plenária Nacional aprova calendário de lutas contra as Reformas da previdência e trabalhista

do período de 2015 a 2017, 
mais 2% de aumento real no 
pisa da carreira; reajuste dos 
benefícios com o mesmo 
índice, com diferencial 
para o Plano de Saúde 
acompanhando o reajuste 
da Agência Nacional de 
Saúde (ANS); contra o corte 
de recursos no orçamento 

para discutir ações envolvendo 
as mulheres da categoria. Os 
encaminhamentos aprovados 
foram: efetivação de soluções 
congressuais no que se refere 
às mulheres e divulgar nos 
Informes da Direção (ID) e 
outros meios de comunicação; 
disponibilizar na página da 
FASUBRA a resolução da 

conferência nacional de saúde 
das mulheres; encontro nacional 
de mulheres trabalhadoras da 
FASUBRA na 1ª quinzena 
de maio e moção de repúdio 
ao presidente da câmara 
dos deputados, deputado 
Rodrigo Maia (DEM), pelas 
falas e atitudes machistas no 
congresso nacional brasileiro.

destinados à educação 
e recomposição das 
perdas do último período; 
nenhuma interferência 
do governo e órgãos 
de controle em ações 
judiciais ganhas pelos 
trabalhadores; nomeação 
imediata dos reitores 
eleitos pela comunidade 
universitária e contra a Lei 
da Mordaça e a Reforma 
do Ensino Médio.

As mulheres da 
FASUBRA se reuniram no 
domingo (19) pela manhã 
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Comitê Regional contra a Reforma da 
Previdência realiza ato em Uberlândia

Na tarde do dia 23 
de fevereiro, o Comitê 
Regional contra a Reforma 
da Previdência, formado por 
várias organizações, centrais 
sindicais, movimentos 
sociais e de juventude, 
realizou ato contra a Reforma 
Previdenciária proposta pelo 
governo Michel Temer. A 
concentração começou às 16h  
na Praça Tubal Vilela, bem no 
centro de Uberlândia. 

A atividade foi composta 
por panfletagem, discursos 
explicando o projeto de 
Reforma da Previdência e 
seus claros ataques à classe 
trabalhadora, e bateria 
formada por trabalhadores 
técnico-administrativos em 
educação da UFU.

Por Guilherme Gonçalves

Por volta das 17h:30, 
foi iniciada uma passeata 
pelas avenidas Afonso Pena, 
Américo Salvador Tangari 
e Floriano Peixoto na qual, 
munidos de faixas, cartazes 
e panfletos, os participantes 
mostraram a população os 

perigos da reforma proposta. 
O ato teve avaliação 
positiva por parte de seus 
organizadores, pois conseguiu 
chamar a atenção da classe 
trabalhadora de Uberlândia 
para essa tentativa de retirada 
de direitos.

SINTET-UFU é uma das entidades que criaram o Comitê Regional Contra a Reforma da Previdência
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Não há idade para lutar contra a Reforma da Previdência
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4 mil ocupam ruas de Uberlândia 
contra a Reforma da Previdência

Aproximadamente 4 
mil pessoas participaram 
de ato contra a Reforma 
da Previdência, no dia 15 
de março, no centro de 
Uberlândia. A concentração 
aconteceu na praça Ismene 
Mendes (em frente ao colégio 

Por Guilherme Gonçalves

Bueno Brandão) e às 18h 
começou a passeata que 
percorreu as avenidas Afonso 
Pena, Américo Salvador 
Tangari e Floriano Peixoto.

No dia de paralisação das 
trabalhadoras e trabalhadores 
técnico-administrativos em 

educação de todo o país, o 
SINTET-UFU encabeçou a 
manifestação que contou com a 
presença de centrais sindicais, 
sindicatos de Uberlândia, 
movimento estudantil e 
movimentos sociais da cidade. 
Com faixas, carro de som, 
apitos e panfletos explicando 
a Reforma da Previdência, 
os manifestantes mostraram 
a população uberlandense 
os ataques pretendidos pelo 
governo Michel Temer.

Esse foi apenas mais 
um ato contra a Reforma 
da Previdência que ataca 
direitos históricos da classe 
trabalhadora brasileira. Muitas 
manifestações acontecerão 
enquanto a PEC 287 não for 
derrubada.

Em lindo ato, classe trabalhadora uberlandense mostrou que não aceitará passivamente esse golpe.
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A imagem já é autoexplicava.
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Ato contra a Reforma da Previdência 
na praça Clarimundo Carneiro

Mesmo com tempo chuvoso 
trabalhadoras e trabalhadores 
de Uberlândia realizaram no 
dia 28 de março, mais um ato 
no centro de Uberlândia contra 
a Reforma da Previdência 
proposta pelo governo federal. 
A concentração do evento 
aconteceu na praça Clarimundo 
Carneiro, em frente a sede 
do Instituto Nacional de 
Seguridade Social (INSS). Por 
volta das 17h:30 os presentes 
saíram em marcha pelas ruas 
do centro da cidade.

Por Guilherme Gonçalves

Ato foi organizado pelo SindUTE e teve apoio do Comitê Regional 
Contra a Reforma da Previdência
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Manifestação no Luizote de Freitas 
marca fim do mês de Março

Na último dia do mês março, 
31, foi registrado mais um 
dia de luta contra a Reforma 
da Previdência proposta 

pelo golpista Michel Temer. 
Desta vez, a concentração dos 
manifestantes aconteceu na 
Praça Walter Luiz Manhães, no 

Por Osmam Martins

bairro Luizote de Freitas.
Gritando “Nenhum direito 

a menos” os participantes 
percorreram as principais ruas 
do bairro e alguns quarteirões 
da Avenida José Fonseca e 
Silvam, distribuindo panfletos e 
conscientizando os moradores 
sobre os impactos da reforma 
no cotidiano e sobre a situação 
dos salários dos servidores da 
prefeitura de Uberlândia.

Além do SINTET-UFU, o 
ato contou com a participação 
de cerca de 20 entidades, 
todas participantes do Comitê 
Regional Contra a Reforma 
da Previdência.

Manifestantes também cobraram o pagamento dos salários dos 
servidores municipais
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8º Torneio das Fazendas de futebol society

No sábado, dia 11, a equipe 
CEBOL (Fazenda do Glória) 
foi campeã do 8º Torneio de 
Fazendas de futebol society 
organizado pela Coordenação 
de Esporte, Cultura e Lazer do 
SINTET-UFU. O campeonato 
foi realizado nos campos 
da categoria esportiva na 
Associação dos Servidores 
da Universidade Federal de 
Uberlândia (ASUFUb).

O título do CEBOL veio 
após emocionante vitória nos 
pênaltis. Depois de conseguir o 
empate em dois a dois faltando 
poucos minutos para o fim do 
tempo normal, um dos times 
do Glória levantou o troféu ao 
vencer o time da Fazenda Água 
Limpa,  por quatro a três nas 
penalidades máximas.

Em terceiro lugar ficou 
o time da Fazenda Capim 

Por Guilherme Gonçalves

Branco e em quarto o outro 
time da Fazenda do Glória. 
O artilheiro do torneio foi o 
atleta Diogo Oliveira Silva, 
da equipe Capim Branco com 
cinco gols em duas partidas. 
Já o goleiro menos vazado 
foi Cássio Roberto Alves 

Venâncio da equipe campeã 
que sofreu apenas dois gols 
em duas partidas.

Os professores Maurício 
Martini e Leandro Barbero 
receberam medalhas de Honra 
ao Mérito como homenagem 
do sindicato.

Da esquerda para a direita, Coordenador Francisco Cassimiro entrega 
prêmio ao artilheiro da competição e Osvaldo Rodrigues entrega para 

o goleiro menos vazado.
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Mesmo com menos jogadores no elenco, a equipe CEBOL se superou e conquistou o título
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Aposentados se reúnem para discutir 
calendário de atividades do semestre

Aconteceu na quinta-feira, 
16, reunião entre Coordenação 
e aposentadas, aposentados e 
pensionistas sindicalizados. O 
evento que aconteceu às 14h 
no anfiteatro da biblioteca do 
campus Santa Mônica discutiu 
o calendário de atividades 
proposto pela direção do 
sindicato para o primeiro 
semestre de 2017.

Na ocasião o calendário de 
atividades foi aprovado e em 
breve será divulgado para todas 
as aposentadas, aposentados 
e pensionistas. Para finalizar, 

a técnica-administrativa em 
educação aposentada, Ilse Sehn 
apresentou aos participantes 

a proposta de Reforma da 
Previdência proposta pelo 
governo federal.

Atividades buscam cultura e conhecimento aos aposentados.

Im
agem

: G
u

ilh
erm

e G
o
n

çalves

Sindicato organiza seminário com 
Conselheiros Superiores

O SINTET-UFU organizou 
na semana do dia 13 de 
março um seminário com as 
Conselheiras e Conselheiros 
Superiores eleitos para novas 
gestões do CONGRAD, 
CONSUN, CONDIR, 
CONPEP e CONSEX. O 
evento foi realizado no 
anfiteatro B do bloco 5O, 
campus Santa Mônica.

O seminário contou com a 
apresentação do Estatuto da 
UFU, dos regimentos internos 
dos conselhos pelo advogado 
do SINTET-UFU, José Carlos 

Por Guilherme Gonçalves

Muniz. Houve também a troca 
de experiências com outros 
conselheiros que já atuaram em 

outros mandatos. A intenção 
foi apresentar situações que 
acontecem durante as reuniões.

A troca de experiências antecipou situações das reuniões
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SINTET-UFU realiza ‘I Encontro de 
Contadores de História’

A Coordenação de Imprensa 
e Comunicação, em parceria 
com a Coordenação de Esporte, 
Cultura e Lazer e de Assuntos 
de Aposentados se reuniram no 
dia 29 de março para promover 
o ‘I Encontro de Contadores de 
História’ do SINTET-UFU. O 
encontro aconteceu no saguão 
do bloco 5R-B e contou com 
a participação da comunidade 
universitária, funcionárias 
da biblioteca municipal de 
Uberlândia e sociedade em geral. 

Com uma proposta atrativa, 
o objetivo do projeto é fazer 
com que os participantes 
deixem a tecnologia um 
pouco de lado e troquem 
experiências, contem e ouçam 
histórias, casos e até declamem 
poesias. Ao fim da contação 
de histórias, foi servido um 

coffee break aos presentes e 
feito um comunicado de que 
haverá futuros encontros com o 
mesmo objetivo, contar e ouvir 
histórias, poemas e contos. 

Para Elizete Mendes Rosa, 
Coordenadora de Assuntos 
de Aposentados do SINTET-
UFU, “O encontro é muito 
importante, pois faz com 
que as pessoas saiam de casa 
para contar várias histórias, 
passados pelos pais, pelos 
avós e que estavam guardadas. 
Com esse evento a gente pode 
aflorar tudo isso, promovendo 
a interação entre as pessoas”, 
completou. 

Maria Cristina Sagário, 
que também faz parte da 
idealização do projeto diz que 
é muito importante construir 
momentos como esses. “Com 

Por Osmam Martins

a tecnologia, nós acabamos 
deixando um pouco de lado 
as histórias que passam de 
geração em geração, e com esse 
encontro procuramos resgatar 
essa prática de se reunir para 
contar histórias”. 

Novos encontros serão 
realizados em breve, fique 
atento a página do sindicato 
(sintetufu.org) e participe.

Não é necessário contar histórias, quem quer participar pode ir apenas ouví-las
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CJT entrega parecer sobre 30 horas
A Comissão de 

Jornada de Trabalho 
(CJT) da UFU entregou 
ontem o primeiro 
parecer de viabilização 
da flexibilização da 
jornada de trabalho em 
30 horas na universidade. 
A documentação é do 
Sistema de Bibliotecas 
e também contou 
com a presença de 
coordenadores do 
SINTET-UFU.

Por Guilherme Gonçalves

A entrega estava prevista 
para ser feita ao Pró-Reitor 
de Gestão de Pessoas, Márcio 
Magno Costa que alegou 
outro compromisso em sua 

agenda para desmarcar. 
Os documentos foram 
protocolados então junto à 
secretaria da PROGEP. Um 
memorando para o reitor 

Valder Steffen Júnior foi 
protocolado na secretaria 
da administração superior 
informando que os primeiros 
documentos foram entregues.

CJT fará agora a análise de outros setores da universidade.

Im
agem

: G
u

ilh
erm

e G
o
n

çalves

CJT se reúne com TAE’s
A Comissão da Jornada de 

Trabalho (CJT) das 30 horas 
se reuniu com os servidores 
dos hospitais (Clínicas, 
Odontológico e Veterinário), 
durante os dias 13 e 31 de 
março no 8C do campus 
Umuarama. Em cada encontro, 
os participantes conheceram 
os membros das comissões 
internas, esclareceram 
dúvidas sobre a implantação, 
condições para adesão e forma 
correta de preenchimento dos 
formulários. A comissão se 
reúne novamente com técnicas 
e técnicos-administrativos no 
dia 18 de abril, desta vez no 
anfiteatro do bloco 3Q, campus 

Santa Mônica a partir das 14h.
 Em caso de dúvida, entre 

em contato com a CJT/UFU 
para mais esclarecimentos 

no e-mail (cjt@reito.ufu.br) 
ou pelo telefone (34) 9.9116-
2946 [Jaciara Boldrini França 
- presidenta da CJT].

Por Guilherme Gonçalves

TAE’s que possuem dúvidas sobre o processo podem comparecer 
as reuniões para esclarecimentos.


