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EDITORIAL
Um semestre de lutas em defesa da
universidade pública e dos direitos sociais
2017 já chegou à sua metade com as lutas a todo vapor. As classes
dominantes desferem diversos golpes contra as trabalhadoras e
os trabalhadores. E nós trabalhadoras e trabalhadores reagimos
com nossas armas: greves e manifestações, ocupando as ruas por
nossos direitos. Não foram poucas as vezes que estivemos nas
praças, ruas e avenidas. Nos dias 23 de fevereiro e 15 de março
com mobilizações do Comitê Regional Contra as Reformas da
Previdência e Trabalhista; no dia 8 de março as mulheres foram
às ruas para lutar contra as reformas, o machismo, à violência
e para rebatizar a Praça Tubal Vilela, agora chamada Ismene
Mendes, em ato simbólico em homenagem às lutadoras vítimas
da violência e contra os feminicídios silenciados em nossa região.
Após décadas, o país volta a vivenciar uma Greve Geral. E
foram logo duas: no dia 28 de Abril e no dia 30 de Junho. Em
maio ainda fomos à Brasília em uma caravana com mais de 20
ônibus partindo de Uberlândia para ocupar a capital federal em
uma mobilização com mais de 150 mil pessoas no dia 24 de maio.
A cada grande ato o governo apresentou um pequeno recuo na
tentativa de ludibriar o povo. No dia 24 de maio o governo acuado
promoveu uma brutal repressão e convocou o exército em um ato
assombroso que trás ventos de 1964.
De forma completamente autoritária, um governo ilegítimo e
um congresso sem moral atacam nossos direitos e tentam livrar
a cara do presidente mais impopular e sem legitimidade de nossa
frágil democracia, que segue atolado em denúncias e delações.
Enquanto isso na UFU os/as TAE’s seguem atuando firmemente
na defesa da Universidade Pública, autônoma e democrática,
nos conselhos superiores, assembleias e paralisações. Seguimos
lutando pela implantação da Flexibilização da Jornada de Trabalho
em Turnos Contínuos, realizando atividades de formação,
cultura e lazer e contra os cortes de recursos que subordinam a
universidade à uma lógica de sucateamento e privatização. Em
cada uma dessas lutas o SINTET-UFU se coloca como uma
ferramenta que unifica as bandeiras específicas dos TAE’s, da
universidade e de uma sociedade democrática, justa e igualitária.
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Comissão de Jornada de Trabalho

A Comissão de Jornada de Trabalho (CJTUFU), instituída a partir da Portaria nº 1297,
prevista pela Resolução 05/2016 do Conselho
Diretor e publicada em 19 de dezembro de 2016,
neste primeiro semestre de 2017 recebeu e analisou
documentações de locais em que o estudo das
30 horas para aplicação já havia sido feito. Após
este trabalho inicial, encaminhou o parecer à Próreitoria de Gestão de Pessoas (PROGEP).
O reitor, professor Valder Steffen Júnior, insiste
na demora em publicar portaria que implementa
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a flexibilização da jornada de trabalho em turnos
contínuos, passando o projeto da PROGEP à
Procuradoria da UFU. O SINTET-UFU, que
compõe a CJT-UFU, reafirma o compromisso
com os técnicos e técnicas-administrativos em
educação da UFU na implementação da jornada
de 30 horas na universidade. Registramos
publicamente desagrado no atraso do Reitor
em publicar a portaria que institui a jornada
ininterrupta e aguardamos mobilizados pela
efetivação dessa conquista da categoria.

sintetufu@sintetufu.org
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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 tem promovido desde março o
projeto “Encontro de Contadores de História” do SINTETUFU. 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.
Até o momento foram realizados três encontros com

participação ativa e diversa de técnicos-administrativos
em educação, aposentados, pensionistas, pessoas da
comunidade universitária e da cidade de Uberlândia/
MG. Entendemos este projeto como fundamental à
interação das pessoas, com troca de saberes, memórias
e conhecimentos passados de geração em geração.
Incentivamos a cultura popular, a história oral e o contato

entre as pessoas, bem como o diálogo entre o sindicato, a
base e a população em geral.
Em tempos de tamanhas fronteiras tecnológicas entre
as pessoas, ditando relações e criando vínculos através
de curtidas em redes sociais, promover o convívio e o
intercâmbio histórico-cultural entre diferentes gerações
é algo que nos traz orgulho. Incentivar o diálogo entre
as pessoas é construir o diálogo entre os trabalhadores,
e construir o diálogo entre os trabalhadores significa
contribuir para o fortalecimento de bases sólidas para
uma disputa de sociedade que garanta respeito e direitos
aos trabalhadores.
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Mulheres

O Grupo de Trabalhos (GT) de Mulheres do
SINTET-UFU esteve empenhado em diversas
atividades no primeiro semestre de 2017, pensando e
atuando com políticas de formação e mobilização de
mulheres trabalhadoras da UFU.
Com agenda especial foi realizada pela
Coordenação de Políticas Sociais Antirracismo
do SINTET-UFU a Semana de Luta das Mulheres
promovida. Foram realizadas duas palestras
sobre a Reforma da Previdência, machismo,
violência e racismo.
Além das palestras, o SINTET-UFU esteve
presente no chamamento mundial por Greve Geral
das Mulheres, realizando paralisação das atividades
na UFU para organização do Grande Ato #8M, que
ocorreu na agora chamada Praça Ismene Mendes no
centro de Uberlândia durante a tarde a noite do Dia
Internacional das Mulheres. O ato foi em construído
em parceria com a Associação dos Docentes da
UFU (ADUFU), movimento estudantil, movimentos
sociais e organizações não governamentais (ONG’s).

sintet.ufu

www.sintetufu.org

Como uma das ações do Dia Internacional da
Mulher, a antiga Praça Tubal Vilela, homenagem
ao ex-prefeito de Uberlândia acusado de assassinar
a esposa grávida com a “justificativa” de que ele
estava com a honra manchada, foi rebatizada. A
partir de 08 de março de 2017, para a população
uberlandense, a principal praça da cidade se chama
Praça Ismene Mendes, que foi uma advogada
nascida em Patrocínio-MG e formada pela UFU
que foi assassinada devido ao seu grande empenho
e atuação em defesa das oprimidas e oprimidos, e
lutando contra os desmandos dos poderosos.
Além das atividades da Semana de Luta das
Mulheres, foi realizado cinedebate do filme
“Estrelas além do tempo” que retrata a corrida
espacial travada entre Estados Unidos e Rússia
durante a guerra fria, quando uma equipe de
cientistas da NASA, formada somente por mulheres
afro-americanas determinou a vitória dos EUA,
liderando uma das maiores operações registradas
na história norte-americana.

sintetufu@sintetufu.org
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A Coordenação de Esporte,
Cultura e Lazer do SINTETUFU realizou, neste primeiro
semestre de 2017, o 8º Torneio de
Fazendas de Futebol Society. O
campeonato foi realizado nos
campos da categoria esportiva
na Associação dos Servidores
da Universidade Federal de
Uberlândia (ASUFUb) e teve
a equipe CEBOL (Fazenda do
Glória) como campeã do torneio.
O título veio após emocionante
vitória nos pênaltis. Depois de
conseguir o empate em dois a
dois faltando poucos minutos
para o fim do tempo normal, o
time CEBOL levantou o troféu
ao vencer o time da Fazenda
Água Limpa por quatro a três nas
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Esporte, Cultura e Lazer

penalidades máximas. Em terceiro
lugar ficou o time da Fazenda
Capim Branco e em quarto a
equipe fazenda do Glória.

Em parceria com a Divisão
de Esporte e Lazer Universitário
(DIESU/UFU), o SINTET-UFU
realizou, ainda, o 17º Campeonato
de Futebol Society dos Servidores
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da UFU. Todas as partidas foram
realizadas no Centro Esportivo
Universitário (CEU) do campus
Santa Mônica. Ao todo 13 equipes
se inscreveram e foram divididas
em 4 grupos, sendo um com 4
equipes e três com 3 times. Em
11 de julho aconteceu a fase final
de disputas entre as equipes e a
campeã foi a Security Futebol
Clube, após vencer por 4×1 a
equipe da DIRCO, que ficou em
segundo.
Na disputa pelo terceiro lugar,
a equipe de bioengenharia venceu
a FAMAT. As equipes da DIRCO e
do Security Futebol Clube ficaram
empatadas na quantidade de gols
sofridos, com sete gols para cada
equipe, média de 1,4 por partida.

www.sintetufu.org
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Seminário com Conselheiros Superiores e Encontro de Secretários
O SINTET-UFU, numa busca em qualificar
a intervenção de nossas/nossos representantes
técnicas e técnicos-administrativos em
educação da UFU dentro dos conselhos
superiores , realizou neste primeiro semestre
de 2017 o 1º Seminário SINTET-UFU das/
dos representantes TAE’s nos Conselhos
Superiores da UFU.
Entendemos que a realidade presente da
universidade é a de que estamos regidos por
um estatuto que ainda é caracterizado pela
ausência de democracia efetiva nos conselhos
superiores. Ou seja, os conselhos superiores
da UFU ainda são irracionalmente compostos
por 70% de docentes, 15% de técnicas e
técnicos-administrativos em educação e 15%
de discentes.
A composição antidemocrática de um
conselho deliberativo em uma instituição de
ensino, pesquisa e extensão, é tão absurda,
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que não é possível obter respostas plausíveis
e científicas para essa situação.
Visando a defesa dos direitos das
trabalhadoras e trabalhadores e em defesa da
universidade pública, autônoma, democrática
e gratuita, financiada 100% pelo Estado, a
Coordenação Colegiada do SINTET-UFU
promoveu o presente seminário nos dias
13,14 e 16 de Março no Anfiteatro A do bloco
5O (UFU-Sta Mônica).
Além desta atividade, tivemos o
compromisso em realizar a segunda edição
do Encontro de Secretárias e Secretários de
Graduação da UFU, proporcionando trocas de
ideias e experiências de trabalho, bem como
exposição de dificuldades enfrentadas e as
soluções encontradas nos setores que atuam.
O encontro ficou marcado pela busca unitária
por melhorias para a classe, visando também a
melhoria do trabalho desenvolvido.

sintetufu@sintetufu.org
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Assembleias
Seguindo com a democracia
defendida
pelo
SINTETUFU e garantida em seu
estatuto, ao longo do semestre
a Coordenação Colegiada
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realizou Assembleias Gerais
da categoria e Assembleias
Setoriais para tratar de assuntos
específcos. Ao todo foram
realizadas cinco Assembleias
Gerais que discutiram a
conjuntura política nacional,
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principalmente, o que se referiu
aos golpes praticados pelo
governo ilegítimo de Michel
Temer através das Reformas da
Previdência e Trabalhista.
No entanto, análises não era o
único foco de tais acontecimentos.
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As paralisações da categoria,
caravanas a Brasília e escolha
de delegados para as Plenárias
Nacionais da FASBURA também
foram abordadas nas discussões
e aprovadas pela assembleia,
seguindo sempre o regimento.

sintet.ufu

Foram realizadas também
três assembleias setoriais para
discutir pautas específicas das
trabalhadoras e trabalhadores.
Na RTU, foi discutido o acordo
coletivo. Com os vigilantes,
os componentes do Grupo de

www.sintetufu.org

Trabalho de Seguranças. E nos
Hospitais de Clínicas, Veterinário
e Odontológico, e do Sistema
de Bibliotecas a flexibilização
da jornada de trabalho nesses
setores que já possuem parecer
favorável da CJT.

sintetufu@sintetufu.org

9

LIGEIRINHO

Atividades Variadas
Atividades das mais diversas frentes foram
realizadas e encabeçadas pelo SINTET-UFU no
primeiro semestre de 2017.
Realizamos edições do Plantão Itinerante
com o Jurídico, levando o sindicato e nossa
assistência jurídica à base de TAE’s da UFU.
Essa iniciativa é permanente e percorre os
diversos campi, unidades e hospitais da UFU.
O SINTET-UFU constrói desde maio deste
ano a Comissão de Diversidade Sexual da UFU,
que tenta levantar as principais queixas dos
alunos LGBT’s da UFU.
Por conta do atraso e imobilidade na
efetivação da flexibilização da jornada de
trabalho na UFU, o SINTET-UFU construiu ao
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lado de TAE’s das bibliotecas e dos hospitais
de clínicas, odontológico e veterinário uma
histórica paralisação setorial durante os dias
06 e 07 de junho.
A Comissão Interna de Supervisão da
Carreira (CIS) tem trabalhado durante todo
o primeiro semestre deste ano refletindo
sobre questões relacionadas à tentativa de
imposição do ponto eletrônico na UFU pelo
MPF/MG.
A oficina de artesanato SINTET-UFU
RECICLARTE, promovida pelo sindicato há
vários anos segue incentivando a criatividade
de aposentadas e pensionistas da UFU. As
participantes colocam em prática toda a
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criatividade possível, seja através de produtos
artesanais diferentes, ou na utilização de novas
técnicas artesanais.
A relação de luta e realizações entre
SINTET-UFU e ADUFU foi estreitada neste
primeiro semestre de 2017, em que tivemos
a grande parceria do sindicato em diversas
atividades, como na primeira reunião com o
novo Reitor da UFU, Professor Valder Steffen
Júnior, que teve diversos pontos de pauta,
como assuntos relacionados à flexibilização
da jornada de trabalho, o pagamento das
APH’s à Rádio e a situação do Acampamento
Glória. Além disso, realizamos três Rodas de
Conversa Contra a Privatização da Saúde em
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Uberlândia, atividades estas realizadas com
o intuito em contribuir para a formulação de
concepções de projeto para saúde pública
da cidade. Os impactos da Reforma da
Previdência na vida de TAE’s e professores
foi tema de debate realizado entre as
entidades. O palestrante foi o advogado
Leandro Madureira, assessor jurídico nacional
do ANDES. Tivemos, por fim, com apoio
do Comitê Regional Contra as Reformas
da Previdência e Trabalhista, a palestra
sobre Conjuntura Política e Reforma da
Previdência com o professor de história
aposentado do Instituto Federal de São
Paulo, Valério Arcary.

sintetufu@sintetufu.org
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Comitê Regional Contra a Reforma da Previdência e Trabalhista
O Comitê Regional Contra as Reformas
da Previdência e Trabalhista foi lançado
em 16 de fevereiro na Praça Cívica, em
frente à Câmara Municipal de Uberlândia e
reuniu representantes de diversas entidades
sindicais, sociais e de juventude. A intenção
do comitê é unir forças para fortalecer
a luta contra a proposta do governo de
Michel Temer (PMDB) que visa reformar
a Previdência Social e leis trabalhistas do
nosso país. O lançamento contou ainda com
a participação de moradores e moradoras do
bairro Elisson Prieto – Glória – que fizeram
uma manifestação na reitoria da UFU e depois
se juntaram ao comitê.

12

sintet.ufu

De lá pra cá muito trabalho tem sido feito,
com mobilizações permanentes e um calendário
de lutas com atividades diversas de formação,
atos, paralisações e greves gerais. Um marco
de realizações durante este semestre foram
os chamados “Comitê Responde”, debates
realizados ao vivo e transmitidos online
pelas redes sociais do Comitê, em 4 edições
contou com a participação e contribuições
de: Rodrigo Gama Croches (especialista em
direito previdenciária), André Morato Dias
Cardeal (Servidor do INSS), Edilson José
Gracioli (cientista político e sociólogo),
Marco Aurélio Marsiglia Treviso (juiz do
trabalho), Betânia Lobato (diretora da CSP-
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Conlutas), Marcos Gennari (diretor regional
do Sinpro Minas) e Elaine Cristina (presidente
do Sindute Uberlândia).
Para agitar os atos construídos por
trabalhadores e trabalhadoras da UFU, o GT
de Mobilização dos TAES idealizou e formou
uma bateria de percussão e agitação, que desde
fevereiro musicaliza as atividades de mobilização
em que o SINTET-UFU está presente.
ATO CONTRA REFORMAS - 23 DE
FEVEREIRO
Como primeiro grande ato do Comitê
Regional Contra a Reforma da Previdência
e Trabalhista, foi realizado no dia 23 de
fevereiro um grande ato no centro de
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Uberlândia . A atividade foi composta por
panfletagem, discursos explicando o projeto
de Reforma da Previdência e seus claros
ataques à classe trabalhadora, bateria de
trabalhadores técnico-administrativos em
educação da UFU.
PARALISAÇÃO - 15 DE MARÇO
Cerca de 4 mil técnicas e técnicos em conjunto
com várias outras categorias promoveram no
dia 15 de março, ato na praça Ismene Mendes
(antiga Tubal Vilela). Durante a concentração
realizaram panfletagem de material explicativo
sobre a Reforma da Previdência.
GREVE GERAL - 28 DE ABRIL
Durante todo o dia 28 de abril, trabalhadoras,

sintetufu@sintetufu.org
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trabalhadores e estudantes de Uberlândia
paralisaram suas atividades em protesto contra as
propostas de Reforma da Previdência e Reforma
Trabalhista feitas pelo Governo Federal. Dentre as
manifestações garagens de ônibus do transporte
público foram fechadas, rodovias foram
interditadas, e panfletos de mobilização foram
distribuídos à população. O dia foi encerrado com
grande ato na praça Ismene Mendes seguido de
passeata por ruas e avenidas do centro da cidade.
#OCUPA BRASÍLIA - 24 DE MAIO
O 24 de maio foi um dia histórico para a classe
trabalhadora. Mais de 150 mil pessoas ocuparam
Brasília-DF em mais uma manifestação contra
as Reforma da Previdência e Trabalhista,
pediram a renúncia do presidente Michel Temer,
envolvido em diversos escândalos de corrupção
e a convocação de eleições diretas. O SINTETUFU engrossou a luta nesse importante dia para a
nação com a presença de quase 100 trabalhadores
e trabalhadoras da categoria.
A caravana do SINTET-UFU partiu de
Uberlândia no dia 23 à noite ao lado de mais
20 ônibus de trabalhadoras e trabalhadores da
cidade. Em Brasília, a concentração aconteceu
no estacionamento do Estádio Mané Garrincha.
Diversas
centrais
sindicais,
federações,
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associações, sindicatos, movimentos sociais e
estudantis levaram seus representantes para o ato.
Por volta do meio-dia os manifestantes
começaram a percorrer os aproximadamente
4 quilômetros entre o estádio e o Congresso
Nacional, ponto final da manifestação. Os
mais de 100 mil participantes percorreram
toda a extensão gritando palavras de ordem
contra as reformas propostas pelo governo,
pedindo o impeachment de Michel Temer e a
convocação de eleições diretas. A Esplanada
dos Ministérios se tornou um mar de pessoas
lutando por seus direitos.
GREVE GERAL - 30 DE JUNHO
No dia 30 de junho aconteceu o chamamento
nacional por nova Greve Geral, neste ano de
2017 em que rememoramos e celebramos com
muita resistência os 100 anos da primeira greve
geral do Brasil. Trabalhadoras, trabalhadores,
estudantes, movimentos sociais e entidades de
classe estiveram em luta contra as reformas da
previdência e trabalhista, com manifestação
de recepção ao Ministro da Saúde, no Hospital
Municipal de Uberlândia, ato em frente à
Câmara Municipal e, ainda, um segundo ato
com concentração na Praça Ismene Mendes
por Diretas Já.
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Comunicação e Projeto Memória
Em 2017, a Comunicação do
SINTET-UFU continuou com
seu trabalho diário em busca
da informação ao sindicalizado
e a população. Esteve engajada
nas lutas contra as Reformas
da Previdência e Trabalhista,
fazendo ampla divulgação dos
atos e manifestações.
Em março, houve também
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uma mudança no programa
FALA
SINTET-UFU,
veiculado
semanalmente.
Desde então, o programa conta
com cinco minutos de duração
e novo horário de veiculação.
Agora o programa pode ser
ouvido, na quarta-feira, ás
07h:30 e às 21h. Na sexta-feira
ele é veiculado às 12h.
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O Projeto Memória não foi
esquecido e teve como principal
ação a gravação em DVD’s do
material que estava em fitas
VHS. Fotos digitais foram
reveladas e já fazem parte do
acervo físico do projeto. A
intenção é, em breve, salvar
todo o conteúdo em “nuvem”
para facilitar o acesso.
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