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EXPEDIENTEEDITORIAL 

Coordenação Colegiada - SINTET-UFU

Reorganizar nossas forças e lutar contra o 
desmonte da Universidade!

Os sucessivos cortes de verbas que a cada ano aumentam a agonia das 
universidades chegaram a um estágio crítico. A Universidade Federal de 
Uberlândia (UFU) teve um corte de quase 20 milhões de reais para o ano 
de 2017 e terá suas obras totalmente interrompidas já nos próximos meses. 
E este é apenas o primeiro ano de vigência da Emenda Constitucional 
95/2016 que limita os investimentos com saúde e educação por 20 anos.

Em nível nacional o cenário é de asfixia: o CNPq só tem dinheiro para 
pagar bolsas até este mês. Para fechar as contas o órgão precisa de R$ 
505 milhões. Os prejuízos causados pela paralisação de pesquisas são 
incalculáveis já que recursos gastos e trabalhos de pesquisas inteiras 
poderão ser perdidos pela interrupção dos trabalhos.

A própria administração superior da universidade tem se manifestado  
sobre o sufoco nas contas. No entanto, não basta dizer que existe falta de 
recursos, a universidade em seu conjunto deve se engajar no enfrentamento 
ao desmonte da educação pública. O SINTET-UFU, seguindo deliberação 
da Plenária Nacional da FASUBRA, busca a construção de Assembleias 
Universitárias com a participação de técnicos, docentes e estudantes, 
representados em suas entidades, convidando inclusive a reitoria para que 
se posicionem diante dessa situação fortalecendo o diálogo com a opinião 
pública sobre a gravidade da crise que tem como responsável a política de 
ajuste fiscal do governo golpista de Michel Temer.  

Precisamos ligar o alerta de privatização: a universidade em especial 
vem sofrendo um processo acelerado de sucateamento ao mesmo tempo 
em que começa a implantação de cursos pagos de especialização voltados 
prioritariamente para os interesses do mercado. A aprovação da Lei 13.429/17, 
autoriza a terceirização de forma irrestrita no setor privado e já prepara terreno 
para um processo de privatizações de setores do serviço público através da 
terceirização. 

Editada em maio, com previsão para começar a vigorar no mês de 
agosto, a Instrução Normativa nº5/2017 do Ministério do Planejamento 
Desenvolvimento e Gestão, que trata da contratação de serviços 
terceirizados na Administração Pública Federal, aliada à MP 792/2017 
que institui o Programa de Demissão Voluntária, são políticas que buscam 
acelerar o desmonte do serviço público. Só através de uma grande 
mobilização em conjunto com docentes, estudantes e com a população 
em geral a educação pública poderá sobreviver.

Siglas
CNPq: Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico.
MP: Medida Provisória.
PL: Projeto de Lei.
EC: Emenda Constitucional.

PDV: Plano de Demissão Voluntária.
IFES: Institutos Federais de Ensino 
Superior.
CEFET: Centro Federal de 
Educação Tecnológica.
IPES: Instituições Públicas de 
Ensino Superior.
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Os sentidos da MP nº 792/2017 : o 
serviço público na mira de Temer
Ressuscitando o defunto: o Programa de Demissão Voluntária

Já não é a primeira vez que um 
governo aponta como solução, 
em um cenário de dificuldades 
fiscais e orçamentárias localizadas 
na crise estrutural do capitalismo, 
o “enxugamento” da máquina 
pública, em que uma das várias 
medidas apontadas seria a redução 
do quadro de servidores públicos. 
Trata-se de uma política de 
matriz neoliberal, mínima para 
os trabalhadores e trabalhadoras e 
máxima para o capital.  

Na quinta-feira, 27 de julho, o 
governo ilegítmo de Michel Temer 
publicou no Diário Oficial da 
União, a Medida Provisória (MP) 
nº793/2017 que institui a volta do 
Programa de Demissão Voluntária 
(PDV), uma experiência já 
avaliada como fracassada durante 
o governo de Fernando Henrique 
Cardoso. Vale lembrar que 
atualmente tramitam no Congresso 
pelo menos seis projetos que tem 

Por Ricardo Takayuki Tadokoro - Cientista social e ex-assessor político do SINTET-UFU

como conteúdo a proposta de 
reincorporação de servidores 
públicos frente à constatação 
de fracasso e lesão aos 
direitos dos que aderiram 
ao PDV em governos 
anteriores (PL4293/2008, 
PL4499/2008, PL5149/2009, 
PL5447/2009, PL3959/2015, 
PL6258/2005). Juntamente 
ao PDV, a medida provisória 
também prevê a jornada 
de trabalho reduzida com 
remuneração proporcional e 
a licença sem remuneração. A 
proposta do governo federal 
do PDV é pagar, mediante 
o pedido “voluntário” de 
demissão pelo servidor(a), 
125% da remuneração 
mensal (valor na data do 
desligamento) multiplicado 
por ano trabalhado. A 
forma de pagamento dessa 
indenização ficará a critério 

do Ministério do Planejamento 
e poderá ser feita de uma só vez 
ou em parcelas. Para quem não 
se lembra, houve a tentativa 
frustrada de aprovação do 
PDV, ao embuti-lo na primeira 
edição inicial do Projeto de Lei 
Complementar nº 257/2016 que 
versava sobre o refinanciamento 
da dívida dos estados e medidas 
de ajuste fiscal. 

O governo ilegítimo de 
Temer desta vez tenta retomar 
ao PDV e na estratégia de 
ganhar alguma adesão dos(as) 
servidores(as) coloca na 
mesma MP, as propostas de 
redução da jornada de trabalho 
e a licença sem remuneração. 
Entretanto, no primeiro caso, 
a redução da jornada de 
trabalho será acompanhada de 
redução salarial proporcional 
e como incentivo, o governo 
oferece o pagamento adicional 
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correspondente à meia hora 
diária. Será permitido ainda 
ao servidor(a)  exercer outra 
atividade, pública ou privada, 
desde que não haja conflito 
de interesses entre as duas 
atividades. Em relação à 
licença sem remuneração, o(a) 
servidor(a) poderá ficar afastado 
do serviço público por três anos 
(prorrogável por mais três anos) 
e receberá como incentivo 
um valor correspondente a 
três vezes seu salário. Há 
uma captura e ressignificação 
negativa de pautas históricas 
da classe trabalhadora como a 

redução da jornada de trabalho 
e a licença, ao colocar alguns 
condicionantes e interferências 
que podem prejudicar os(as) 
servidores(as), como por 
exemplo, a redução salarial 
e até mesmo a perda de 
remuneração. 

Tais iniciativas apontam para 
a redução e enfraquecimento 
do funcionalismo público. 
Articuladas com a Emenda 
Constitucional que congela 
os gastos públicos em 20 
anos (EC95/16), a Lei 
da Terceirização (Lei 
nº13.429/17) e a Instrução 

Normativa nº05/17 do 
Ministério do Planejamento 
que trata da terceirização na 
Administração Pública, iremos 
observar o fortalecimento da 
inciativa privada no controle 
do Estado e com ela todos 
os impactos na qualidade, 
sucateando ainda mais os 
serviços prestados e nas 
condições de trabalho dos 
servidores públicos. Quem sai 
ganhando com essas medidas 
são as frações do capital que 
tem interesse em lucrar com os 
nossos direitos e transformá-
los em mercadorias.

A falácia neoliberal do “inchaço” da máquina pública
De uma forma desonesta e 

intencional, difunde-se a ideia 
de que o número de servidores 
públicos no Brasil está em 
excesso e torna-se oneroso 
ao Estado. Os apologetas do 
neoliberalismo colocam que 
os gastos do Estado brasileiro 
cresceram demais, mas é 
necessário fazer a pergunta: 
cresceram onde e para quem?

A nível federal, o número 
do gasto com pessoal (mesmo 
que tenha aumentado nos 
últimos anos) está abaixo do 
limite estabelecido pela Lei 
de Responsabilidade Fiscal 
(50% da receita líquida). Um 
estudo realizado em 2015 pela 
Organização para a Cooperação 
e Desenvolvimento Econômico 
(OCDE) observou que a cada 
100 trabalhadores brasileiros, 
12 são servidores públicos, uma 
média abaixo de muitos países 
(inclusive os considerados 
desenvolvidos e modelos a 

serem seguidos) em que o 
percentual costuma ser quase o 
dobro. Dinamarca e Noruega, 
por exemplo, tem um terço da 
população economicamente 
ativa, empregada no serviço 
público. Evidentemente que o 
debate sobre a quantidade de 
servidores deve ser feita à luz 
da relação com a qualidade e 
eficiência dos serviços prestados. 
Podemos discutir algumas 
falhas como a prioridade e 
concentração de servidores em 
algumas áreas frente a outras 
estratégicas como educação e 
saúde que historicamente são 
deficitárias, mas definitivamente 
não podemos afirmar que 
o número de servidores(as) 
está em excesso e que há um 
“inchaço” da máquina pública.

O que a grande mídia e 
governos comprometidos 
com o capital escondem e 
não admitem é que o grande 
responsável pelo crescimento 

da crise fiscal e orçamentária, 
bem como do aumento das 
despesas é o sistema da dívida 
pública que beneficia bancos 
e instituições financeiras 
privadas. Enquanto que 
os gastos com folha de 
pagamento na esfera federal 
correspondem a apenas 4,2% 
do Produto Interno Bruto (PIB) 
do país, o pagamento dos 
juros, amortizações e serviços 
da dívida consomem cerca 
de 44% do PIB.  Segundo 
a organização da Auditoria 
Cidadã da Dívida “tomando-
se como base a taxa de juros 
média anual incidente sobre 
a dívida interna federal nos 
últimos 12 meses (calculado 
pelo Tesouro Nacional em 
11,5% ao ano), vemos que, 
sobre esta dívida de R$ 4,728 
trilhões, deve ter incidido juros 
de, aproximadamente, R$ 270 
bilhões no primeiro semestre, 
sem contar as amortizações 
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A estabilidade do servidor público deve ser extinta?
A estabilidade do servidor 

público é uma garantia 
constitucional que visa à 
manutenção do interesse 
público, constância e eficácia 
da administração pública. 
Ao contrário do que se se 
propaga, reduzir ou até mesmo 
extinguir a estabilidade do 
servidor público não resolverá 

(pagamento do principal da 
dívida)”. Isso quer dizer que 
ao contrário do que a mídia 
faz propaganda, não é a 
previdência e os gastos sociais 
que estão trazendo prejuízos 
aos cofres públicos, mas sim 
os próprios juros e o sistema da 
dívida pública que fazem com 
que ela não pare de crescer.

O mito do “inchaço” da 
máquina pública não traz a tona 
os problemas centrais que devem 
ser discutidos pela sociedade 
brasileira como o papel do 
Estado, os investimentos e 
reformas estruturais necessárias 
e a própria auditoria da dívida 

púbica. Um país de capitalismo 
dependente como o Brasil, 
possui diversas assimetrias e 
desigualdades sociais que não se 
resolvem pela saída neoliberal 
do mercado que ao contrário 
sinaliza o tempo todo para a 
penalização dos trabalhadores 
e trabalhadoras, basta observar 
o comportamento e posições de 
grandes empresas e corporações 
frente à contrarreforma 
trabalhista e a contrarreforma 
da previdência. A proposta 
de medida provisória do 
governo federal faz parte de um 
horizonte estratégico do capital 
que para garantir/ampliar seu 

padrão de acumulação tem 
pelo menos três eixos básicos: 
1) privatizações de serviços e 
empresas estatais, 2) conversão 
de direitos sociais em produtos 
mercadológicos e financeiros, 
3) desregulamentação, quebra, 
fragmentação e enfraquecimento 
de mecanismos de resistência/
defesa dos trabalhadores e 
trabalhadoras. Os efeitos do 
avanço desse ideário neoliberal 
serão ainda mais desastrosos 
para a população trabalhadora 
e jogará a economia brasileira 
ainda mais para baixo, 
aumentando a concentração de 
renda, a pobreza e o desemprego.

os problemas da eficiência dos 
serviços prestados na garantia 
de um Estado Democrático 
de Direito, pelo contrário, 
isso irá se agravar. Trata-se 
de um mecanismo coercitivo 
de gestão que aprofundará 
ainda mais a lógica do 
patrimonialismo que torna a 
coisa pública como extensão 

do interesse privado de chefias 
e governos, da perseguição 
política aos subordinados 
que se contraporem (mesmo 
por motivos legítimos) 
aos seus superiores na 
hierarquia administrativa, do 
clientelismo que irá facilitar 
o mercado de indicações, 
proteções e privilégios dos 
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Nossa única alternativa: a resistência e luta política enquanto 
classe trabalhadora

Nesse sentido e por tudo o 
que foi exposto, é necessária 
uma intensa mobilização, 
solidária e coletiva de todos 
nós servidores públicos para 
enfrentar mais esse duro 
ataque aos nossos direitos, 
independentemente dos 
projetos e visões de mundo 
que possamos ter. Devemos 
buscar também o apoio e 
diálogo com a população 
(principalmente da classe 
trabalhadora) que deve ser 
esclarecida dos impactos 
negativos dessas medidas na 

cargos e funções públicas. 
Isso certamente repercutirá 
na qualidade dos serviços 
prestados à população em 
um sentido negativo uma vez 
que, afeta diretamente nas 
condições do servidor público 
em manter uma continuidade 
e regularidade no 
desempenho de suas funções 
ao ficar suscetível às pressões 
externas em decorrência das 
vontades privadas e políticas 
dos governantes e do poder 
econômico. 

Vale alertar que o governo 
não abrirá mão de uma 
tática utilizada em outros 
momentos de existência do 
famigerado PDV que é o 
assédio moral e a propaganda 
de promessas de vantagens 
financeiras e de melhorias 
do padrão de vida social. 
Em tempos de demagogia 
do empreendedorismo 
como solução econômica e 

ascensão social para os de baixo, 
os trabalhadores e trabalhadoras 
do serviço público podem 
estar caindo em uma grande 
armadilha e ilusão frente às 
supostas vantagens econômicas 
do PDV. As experiências do 
PDV sempre demonstraram que 
uma maioria dos trabalhadores 

e trabalhadoras que apostaram 
na abertura de negócios 
faliram, levando a um quadro 
de grandes dificuldades 
financeiras, que repercutiram 
em várias situações de 
adoecimento (principalmente 
de ordem psíquica) e até 
mesmo casos de suicídios.

qualidade dos serviços públicos 
prestados e na permanência 
de políticas públicas, que 
asseguram uma estrutura 
mínima de direitos sociais, 
mesmo reconhecendo todos os 
limites da capacidade do Estado 
Democrático de Direito ser 
uma realidade brasileira para 
todos e todas. Não podemos 
vacilar em relação a identificar 
quem podemos contar nessa 
luta e quem se coloca como 
obstáculo. Certamente a 
grande mídia, movimentos 
de direita como o Movimento 

Brasil Livre (MBL), o grande 
empresariado e o governo 
ilegítimo de Michel Temer 
(juntamente com sua base 
aliada no Congresso e no 
Poder Judiciário), não são 
nossos aliados e deles não 
devemos alimentar nenhuma 
expectativa. Chegou o 
momento de nos unir 
enquanto classe trabalhadora, 
superar divergências pontuais 
e direcionar nossa luta política 
contra todos os que sustentam 
essa ordem atual da política-
econômica brasileira.
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TAE’s protagonizam conquistas em 
Conselhos Superiores

Na 6ª reunião do Conselho 
Diretor (CONDIR) da UFU, 
realizada em 07 de julho, foi 
aprovada nova forma de calcular 
a composição do conselho em 
questão. Assim, a partir de agora, 
as trabalhadoras e trabalhadores 
técnico-administrativos em 
educação da universidade têm 
o acréscimo de uma cadeira e 
dispõe de 06 representantes.

Destacamos que o processo 
se refere à solicitação do 
SINTET-UFU sobre a revisão da 
forma de cálculo do número de 
representantes dos TAE’s e dos 
discentes na universidade. Pedro 
Santos Guimarães, técnico-
administrativo da UFU, relatou 
o processo em questão, o que 
se torna essa vitória ainda mais 
importante para toda a categoria.

Outro ganho importante 
protagonizado pela categoria 
aconteceu em 19 de julho, dia 
em que as cotas raciais (pretos, 

pardos e indígenas) e para 
deficientes foi aprovada para 
a pós-graduação stricto sensu 
(mestrado e doutorado) da UFU. 

Além disso, a resolução 
aprovada institui comissões 
de acompanhamento junto aos 
Programas de Pós-graduação 
que terão um papel de verificar 
o cumprimento da adoção das 
cotas nos processos seletivos, 
homologar as inscrições 
dos candidatos a cotistas e 
acompanhar as necessidades 
destes ao longo do curso.

Destacamos o trabalho 
da Comissão que elaborou a 
proposta de Resolução, que 
contou com representação do 
SINTET-UFU, na figura da 
coordenadora Maria Cristina 
Sagário, da relatora da matéria e 
do Conselho de Pesquisa e Pós-
graduação (CONPEP).

A partir desse ano 
o SINTET-UFU adota 

Por Raissa Dantas

instrumentos de formação 
política continuada para a 
categoria, que se reflete em 
diversos eventos e seminários 
de formação para TAE’s. Em 
Março de 2017 realizamos o 
1º Seminário SINTET-UFU 
das/dos representantes TAE’s 
nos Conselhos Superiores 
da UFU, preparando 
conselheiras e conselheiros 
para o debate nas instâncias da 
universidade, orientou sobre 
regras dos conselhos e como 
intervir de forma organizada 
categoria. Compreendemos 
como iniciativas iguais 
a essa repercutem para 
toda a categoria, como nas 
conquistas supracitadas e nas 
muitas que virão.

Para saber mais sobre tais 
conquistas da categoria acesse 
o site do SINTET-UFU (www.
sintetufu.org) e confira a 
cobertura completa.

Atuação de TAE’S nos coneselhos tem sido muito importante para as conquistas da categoria.

Fo
n

te: Site d
a U

FU
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SINTET-UFU realiza VIII Seminário Nacional dos Motoristas Oficiais

Durante três dias, motoristas oficiais das 
IFES, CEFETS e IPES de todo o Brasil se 
reuniram no anfiteatro do bloco 3Q para a oitava 
edição do Seminário Nacional dos Motoristas 
Oficiais. O evento organizado pela Comissão 
Nacional dos Motoristas e pelo SINTET-
UFU contou com o apoio da FASUBRA e 
Universidade Federal de Uberlândia (UFU).

A organização do seminário montou uma 
programação que abrangeu vários pontos 

importantes para os servidores e servidoras 
da categoria. As mesas de debate discutiram  
a conjuntura política perante os ataques aos 
direitos da classe trabalhadora, até assuntos 
sobre a saúde dos motoristas e das motoristas. 
Discussões sobre legislação, movimento 
sindical, carreira e luta contra a terceirização 
também foram abordadas.

Trabalhos de grupos ainda ajudaram 
na organização do plano de lutas e nos 

Por Guilherme Gonçalves

Motoristas de várias instituições federais de ensino discutiram novos rumos para a categoria.

Im
agem

: G
u

ilh
erm

e G
o
n

çalves
Im

agem
: G

u
ilh

erm
e G

o
n

çalves

Representante do SINTET-UFU repassa bandeira para os organizadores da próxima edição do seminário
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SINTET-UFU realiza VIII Seminário Nacional dos Motoristas Oficiais

encaminhamentos que nortearão as 
próximas lutas da categoria. Além de 
aprovar o plano de lutas, a plenária final 
aprovou também a resolução para a próxima 
edição do seminário que acontecerá em Belo 
Horizonte-MG ou Santa Maria-RS.

Um marco histórico do evento foi à 
participação dos motoristas em um ato 
nacional durante a realização do seminário. 
O ato em questão foi em defesa da educação 

pública brasileira que aconteceu na reitoria da 
UFU e percorreu um trecho da avenida João 
Naves de Ávila.  Para finalizar o seminário 
todos os participantes e as participantes se 
confraternizaram no Centro de Formação, 
Cultura e Lazer do SINTET-UFU.

O SINTET-UFU agradece a todas e todos 
que participaram do seminário, bem como 
aqueles e aquelas que colaboraram para que 
o evento fosse um sucesso.
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Motoristas da UFU agradeceram o apoio recebido e a presença de todas e todos.
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Depois de três dias, participantes foram embora com mais conhecimento e disposição para as lutas.
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“Sexualidade na Melhor Idade” é tema 
de palestra promovida pelo SINTET-UFU

A pasta de assuntos de 
aposentados do SINTET-UFU, 
coordenada por Elizete Mendes 
Rosa e Maria Laudemira da Silva 
Rezende, promoveu na quinta-
feira, 7 de julho, no Anfiteatro 
do bloco 3Q - campus Santa 
Mônica - uma atividade que 
abordou o tema “Sexualidade 
na Melhor Idade”.  

A palestrante escolhida para 

tratar do tema foi a sexóloga e 
pedagoga Queliomara Miranda, 
que em clima descontraído e 
bastante divertido esclareceu 
dúvidas e abordou tabus relativos 
à sexualidade, menopausa, etc. 

Para Elizete Mendes Rosa, 
a palestra foi muito elogiada 
pelos próprios participantes. “O 
tema sexualidade ainda carrega 
muito preconceito, e neste 

evento a Queliomara tratou a 
sexualidade de uma forma que 
você passa a se enxergar com 
outros olhos”. Elizete disse 
ainda que os participantes 
pediram outros encontros sobre 
o assunto.

A palestra foi uma iniciativa 
inédita da coordenação de 
assuntos de aposentados do 
SINTET-UFU.

Por Osmam Martins

Recadastramento
Atenção aposentadas, aposentados e pensionistas, não se esqueçam do 

recadastramento no mês de seu aniversário. Ele deverá ser  feito na agência 
bancária em que você recebe seu salário. Caso o recadastramento não seja 

feito seu salário é  suspenso, podendo ocasionar transtornos financeiros.

Em iniciativa inédita, sexóloga quebrou tabus sobre a sexualidade.
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SINTET RECICLARTE incentiva criatividade 
de aposentadas e pensionistas

A oficina de artesanato 
SINTET RECICLARTE, 
promovida pelo sindicato há 
vários anos segue incentivando 
a criatividade de aposentadas 
e pensionistas da UFU. As 
participantes colocam em 
prática toda a criatividade 
possível, seja através de 

Por Guilherme Gonçalves

produtos artesanais 
diferentes, ou na 
utilização de novas 
técnicas artesanais.

A aposentada, Maria 
Marlene Ferreira gosta 
tanto de produzir que 
até em sua residência 
faz artesanato. Além 
disso, para ela, a oficina 
funciona como uma 
terapia. “Acho a oficina 
maravilhosa. Uma das 
melhores coisas que 
aprendi. Uma terapia 

p a r a mim”, disse Ferreira.
Além de participarem 

do projeto SINTET 
RECICLARTE, muitas 
aposentadas e pensionistas 
frequentam outras oficinas, 
onde aprendem novas técnicas 
que depois são ensinadas para 
as demais colegas. Com o 

Novas técnicas são ensinadas e aprendidas 
durante a oficina.

Coordenação de Assuntos de Aposentados 
oferece curso de Informática Básica

Em uma nova atividade 
da Coordenação de Assuntos 
de Aposentados, o SINTET-
UFU ofereceu o curso de 
Informática Básica para as 
aposentadas, aposentados e 
pensionistas da universidade.

A qualificação durou cerca 
de duas horas e dentre os vários 
pontos abordados o ponto 

Por Osmam Martins principal foi o de acesso ao portal 
do SIGEPE para resgate de 
contracheque. Os aposentados 
pediram que o projeto continue, 
e que o sindicato ofereça um 
módulo mais avançado do curso.

Para a aposentada Joana 
Darc Alves Rodrigues, 57, o 
curso foi responsável por uma 
significativa mudança em sua 
rotina. “Eu estava por dois anos 

sem saber retirar contracheque 
e agora eu sei tirar, eu aprendi e 
posso até ensinar. Eu tinha muita 
vontade de ter acesso ao meu 
contracheque e não tinha, mas 
agora eu sei como fazer”, conta.

O SINTET-UFU possui outros 
projetos em desenvolvimento 
que podem ser acompanhados 
pelos meios de comunicação 
do sindicato.

Exposição
A coordenação do projeto 

SINTET RECICLARTE 
conseguiu perante a 
administração do Hospital 
de Clínicas (HC) da UFU 
um espaço para exposição e 
comercialização dos materiais 
produzidos. A exposição 
acontecerá duas vezes ao 
mês nos meses de setembro, 
outubro, novembro e dezembro 
de 2017.

aprendizado de novas formas 
artesanais, as participantes 
soltam a criatividade e 
produzem produtos lindos para 
decoração e utilidade do lar.

O projeto acontece todas as 
terças-feiras a partir das 14h 
na antiga reitoria localizada na 
rua Duque de Caxias, centro 
de Uberlândia.
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Sindicato realiza debate sobre 
preconceito e violência contra a mulher

Na noite do dia 13 julho, o 
Grupo de Trabalho de Mulheres 
do SINTET-UFU realizou um 
cine debate sobre preconceito 
e violência contra a mulher. O 
evento aconteceu no anfiteatro 
da Biblioteca do campus 
Santa Mônica da UFU. Já o 
filme escolhido para ampliar 
o debate foi “Terra Fria”, 
protagonizado por Charlize 
Theron e dirigido pela diretora 
Niki Caro. Para debater o tema, 
foram convidadas Mariana 
Lopes, técnica-administrativa 
da Universidade Federal de 
Goiás (UFG) e militante de base 
da FASUBRA; e Aline Gomes 
Marques, técnica-administrativa 
da UFU e mestranda com 
pesquisa sobre gêneros na 
mesma universidade.

O filme conta a história de 
uma mãe solo que faz parte do 
primeiro grupo de mulheres a 
trabalharem em minas de ferro 
no estado de Minnesota, Estados 
Unidos. Tais trabalhadoras 
sofrem com o preconceito, 
assédio moral e assédio sexual 
por parte dos funcionários da 
mineradora. Cansada de sofrer 
com o machismo, Josey Aimes 
(Charlize Theron), e mesmo sem 
apoio algum, abre uma histórica 
ação judicial contra a empresa.

 Após a apresentação do 
filme foi iniciado o debate. A 
primeira a falar sobre o tema 
foi Mariana Lopes que iniciou 
com uma curiosidade sobre a 

atriz protagonista. “Charlize 
Teron possui história dentro 
do feminismo a partir da luta 
contra violência que ela e sua 
mãe sofriam do próprio pai 
alcoólatra”, disse a servidora da 
UFG. Lopes ainda frisou que 
apesar dos avanços nas políticas, 
a mulher, infelizmente, não é 
tratada com igualdade. “Até 
hoje não há equidade de gênero 
no mercado de trabalho, uma 
vez que mulheres possuem a 
mesma capacitação dos homens 
e ganham 30% menos que eles, 
dentre outros pontos.”, falou.

Para finalizar, Lopes traz a 
situações apresentadas no filme, 
cuja história se passa na década 
de 1980, para a atual realidade 
brasileira. “A realidade do filme 
pode parecer um pouco distante, 
mas não é. Estamos passando 
por um momento em que a 
reforma trabalhista permite 
que trabalhadoras grávidas 
trabalhem em locais insalubres”, 

completou a debatedora.
Em seguida, foi à vez 

de Aline Gomes expor seu 
posicionamento. Para ela, um 
ponto muito importante da 
história é mostrar as esferas 
nas quais as mulheres sofrem 
com o preconceito. “O filme 
é completo para refletir sobre 
todos os locais onde a violência 
contra a mulher acontece, seja 
ele dentro do ambiente familiar, 
educacional ou profissional”, 
comentou a servidora da UFU. 
Gomes finalizou reforçando 
o posicionamento de sua 
antecessora. “É retratada a 
realidade enfrentada na década 
de 80, mas essa realidade ainda 
é vista, por isso a luta não pode 
parar”, terminou.

Para finalizar, Mariana 
Lopes fez um breve resumo das 
resoluções do Encontro Nacional 
de Mulheres da FASUBRA 
realizado pela federação no final 
de maio de 2017.

Por Guilherme Gonçalves

Debate reforça a luta contra o preconceito e violência contra as mulheres
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SINTET e ADUFU discutem opressão à 
comunidade LGBT em Uberlândia

Em julho foram realizadas 
reuniões abertas com objetivo 
de ouvir e dialogar com a 
comunidade LGBT da UFU e 
construir políticas de gênero e 
diversidade sexual nos campi 
da Universidade e na cidade 
de Uberlândia. Os encontros 
aconteceram na sede da 
Associação dos Docentes 
da Universidade Federal de 
Uberlândia (ADUFU). O 
primeiro aconteceu na terça-
feira, 11 de julho.

Houve representação do 
SINTET-UFU, ADUFU E 
DCE-UFU, de coletivos como 
o Juntos!, Levante Popular 
da Juventude, Kizomba e 
Juventude PT, do professor da 
Faculdade de Educação Física 

e Fisioterapia (FAEFI-UFU), 
Vagner Matias do Prado, 
líder do grupo de pesquisa 
‘Educação, Sexualidades 
e Performatividade’, além 
de membros de entidades 
nacionais que lutam pelos 
direitos da comunidade LGBT.

Durante as discussões, 
as principais entidades que 
representavam discentes, 
docentes e técnicos/as-
administrativo propuseram 
que a campanha também se 
estenda para fora dos muros 
da universidade, contemplando 
pessoas que se unem por uma 
cultura comum em busca de 
direitos. Neste sentido, houve 
o encaminhamento para que 
se constitua formação política 

para organizar uma frente de 
palestrantes que realizem este 
debate nas escolas de Ensino 
Médio e Fundamental.

Na segunda reunião, as 
entidades presentes (SINTET-
UFU, ADUFU E DCE-UFU), 
coletivos e comunidade em 
geral, apreciaram as primeiras 
propostas de material 
apresentadas para a campanha 
contra o preconceito e a 
opressão à comunidade 
LGBT. O documento que 
será enviado ao CONGRAD, 
para inclusão de disciplinas 
de gênero nos cursos de 
graduação, elaborado por 
um subgrupo, também foi 
devidamente apresentado aos 
participantes da reunião.

Por Osmam Martins
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Entidades desenvolvem políticas e materiais de campanha contra o preconceito e opressão à comunidade LGBT
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Resumo da Plenária nacional da FASUBRA

Para a FASUBRA, a 
unidade das centrais sindicais 
e movimentos sociais é 
fundamental para acumular 
força suficiente e enfrentar os 
ataques contra os interesses 
dos trabalhadores.

Na tarde de domingo, 9 de 
julho, a Plenária Nacional 
da FASUBRA aprovou as 
resoluções do Plano de Lutas 
das trabalhdoras e trabalhadores 
técnico-administrativos em 
educação das instituições 
federais de ensino superior. A 
posição política da Federação 
destaca a total reprovação 
da crise política instalada 
no Executivo e Legislativo, 
bem como repudia os ataques 
promovidos pelo governo 
federal aos direitos da classe 
trabalhadora brasileira. 
Também foi aprovado o 
calendário de lutas.

Plano de lutas
– A Fasubra precisa fazer 
parte de uma forte campanha 
que tenha o objetivo de 
derrotar as reformas, 
derrubar Temer, impedir 
eleições indiretas e exigir 
Eleições Diretas Já!
– Denunciar intensamente a 
falência do sistema político e a 
maioria dos deputados eleitos 
com dinheiro da corrupção 
e que estão a serviço das 
grandes corporações.
– Continuar construindo 
parcerias com os 
parlamentares do campo 
da resistência contra as 
reformas.
-Aprofundar o debate 
sobre saídas democráticas e 
populares para a crise política, 
considerando que qualquer 
proposta de reforma que 

Por Assessoria de Comunicação da FASUBRA

vier deste congresso tem um 
caráter anti-popular.
– Enviar documento 
político a ser elaborado 
pela dn Fasubra, às centrais 
propondo a continuidade do 
calendário de lutas unificado, 
discutir a construção de 
uma nova greve geral contra 
as reformas e os ataques 
contra direitos sociais e 
democráticos.
– Seguir construindo 
comitês estaduais de base 
contra as reformas em 
unidade com sindicatos, 
movimentos sociais e 
centrais sindicais.
– Construir em conjunto 
com as entidades da 
educação federal uma ampla 
campanha denunciando a 
toda população a crise das 
Instituições públicas de 
ensino superior.
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Os/as delegados/as que representaram os/as TAE’s UFU foram: Aristides
Valdivino de Paula, Carmem Lúcia Barbosa Santos, Cleide Maria de Jesus, Maria

Cristina Sagário e Paulo Henrique Rodrigues dos Santos
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Paralisação de 02 de agosto em 
defesa da educação pública

O dia 02 de agosto ficou 
marcado na UFU como dia 
de paralisação e mobilizações 
em torno da defesa do 
financiamento estatal em 
educação pública e pelo 
Fora Temer. Como parte do 
calendário nacional de lutas 
tirado pela Fasubra, as técnicas 
e técnicos-administrativos em 
educação (TAE’s) da UFU 
interromperam suas atividades 
para construir atividades 
voltadas à reflexão sobre as 
perspectivas de financiamento 
da UFU. O dia ainda foi 
marcado por um ato simbólico 
pelo Fora Temer, que fora 
julgado neste dia.

Mário Guimarães Júnior, 
coordenador geral do SINTET-
UFU, abriu o debate traçando 
um panorama do financiamento 
da educação pública brasileira 
e da UFU localizada frente ao 

contingenciamento de verbas. 
Além disso, reforçou a cobrança 
expressa no Ligeirinho Especial 
de Educação, lançado em 
agosto de 2017, com relação 
à necessidade de uma posição 
efetiva da UFU em defesa do 
financiamento nas IFES, bem 
como o desagravo acerca da 
decisão antidemocrática da 
universidade em realizar cursos 
pagos na UFU. Mário enfatizou 
que “a população precisa saber 
o que esse governo ilegítimo 
está fazendo com o ensino, 
pesquisa e extensão brasileira; 
quando a população chegar ao 
Hospital de Clínicas da UFU, 
precisa ficar evidente a origem 
da falta de recursos, leitos e 
materiais”, assim demarcando 
a cobrança por esclarecimentos 
à população uberlandense, por 
parte da Reitoria da UFU, sobre 
a situação de crise financeira que 

a universidade tem enfrentado.
A atividade contou, ainda, 

com contribuições de Luiz 
Paulo Melo, presidente da 
APG-UFU, Renata Cardoso 
Martins, coordenadora geral do 
DCE-UFU, Jorgetânia Ferreira, 
presidenta da ADUFU,e Miguel 
Ângelo Oliveira, diretor de 
orçamento da UFU. Após 
exposições o público levou 
intervenções que qualificaram 
ainda mais o debate.

Ao final da atividade o 
SINTET-UFU e as demais 
entidades ali presentes firmaram 
compromissos futuros em 
construção de enfrentamento 
às políticas neoliberais que 
vem sendo equivocadamente 
apresentadas como solução 
para a crise. Autodenominadas 
de G4 de Uberlândia, as 
entidades representativas dos 
segmentos de TAE’s, docentes, 
estudantes e pós-graduandos 
assinaram e protocolaram 
um ofício na Reitoria que 
diz respeito à realização de 
Assembleia Universitária 
Unificada, que ocorrerá em 
05 de setembro às 18h30 no 
Centro de Convivências do 
campus Santa Mônica da UFU.

Posterior às atividades 
de debate, os presentes 
endossaram o coro pelo Fora 
Temer em ato simbólico 
convocado pelo Comitê 
Regional Contra as Reformas 
da Previdência e Trabalhista.

Por Raissa Dantas

SINTET continuará lutando por uma UFU democrática e 100% pública
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Balanço financeiro do SINTET-UFU 
1º trimestre de 2017


