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Coordenação Colegiada - SINTET-UFU

Um novo começo, as lutas de sempre

A gestão “Lutar e Resistir contra a retirada de nossos direitos”, 
eleita para a Coordenação Colegiada e Conselho Fiscal do 
SINTET-UFU para o biênio 2018-2020, agradece ao conjunto de 
filiadas e filiados pelo voto de confiança concedido para mais dois 
anos à frente de nosso sindicato. O resultado das urnas demonstra 
que a mudança iniciada na última gestão foi aprovada e que é 
necessário continuar e aprofundar este processo, cumprindo os 
compromissos expressos em nossa carta-programa.

Iniciamos esta nova gestão com desafios imensos: a reforma 
da previdência, a MP 805, o projeto de lei que pretende acabar 
com a estabilidade do servidor público, a implementação da 
flexibilização da jornada, a luta contra a EBSERH e o controle 
eletrônico de ponto estão na ordem do dia. Suspendemos a 
greve em dezembro, mas precisamos manter a mobilização. O 
governo golpista de Michel Temer não medirá esforços políticos 
e financeiros para promover as reformas que o mercado anseia, 
precarizando e retirando direitos. Nos cabe lutar e resistir!

E nosso fardo fica mais pesado de carregar com a perda de nosso 
companheiro Paulo Henrique Rodrigues dos Santos. Fundador do 
SINTET-UFU e militante incansável na luta pela universidade 
pública, pelas condições de trabalho, vida e salário e uma sociedade 
mais justa e igualitária. Seja na divergência ou na unidade, PH 
sempre contribuiu para a construção de um sindicato forte e 
atuante. Seu exemplo e sua história serão luz para enfrentarmos 
os desafios que estão em nosso caminho. Companheiro Paulo 
Henrique, presente!

 Compreendemos que o sindicato é uma ferramenta a serviço 
das técnicas e técnicos da UFU e da classe trabalhadora em seu 
conjunto. E para que essa ferramenta seja utilizada, o conjunto da 
categoria precisa se apropriar dela, participando das mobilizações, 
atividades de formação e de luta.

 Temer pretendia aprovar a reforma da previdência no início 
do ano passado. Com muita luta o conjunto da classe trabalhadora 
conseguiu segurar. Foram protestos, caravanas à Brasília, 
paralisações e greves. Também realizamos todo tipo de pressão 
nos parlamentares, deixando bem claro que quem votar a favor da 
reforma não se reelegerá. O ano de 2018 já começa a todo vapor e 
a nova gestão “Lutar e Resistir contra a retirada de nossos direitos” 
convida a todas e todos a se somarem a esta luta.
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Chapa 1 é eleita para Coordenação Colegiada 
e Conselho Fiscal do SINTET-UFU

Aconteceu entre a noite de 
terça-feira (14) e a madrugada de 
quarta-feira (15) de novembro, 
a apuração dos votos da 
eleição 2017 para Coordenação 
Colegiada e Conselho Fiscal que 
elegeu a chapa 1, Lutar e resistir 
contra a retirada de nossos 
direitos, para o biênio 2018-
2020. O evento aconteceu no 
anfiteatro do bloco 3Q, campus 
Santa Mônica da Universidade 
Federal de Uberlândia (UFU).

Por volta das 20h30, membros 
da Mesa Apuradora em conjunto 
com a Junta Eleitoral começaram 
a organizar as urnas e o processo 
de apuração. O público acessou o 
anfiteatro por volta das 21h30.

O primeiro passo foi conferir 
nas atas de cada urna se o 
quórum mínimo foi atingido. 
Eram necessários 1202 para que 
a eleição fosse validada e 1490 
sindicalizadas e sindicalizados 
votaram no pleito.

Em seguida foi iniciada 
a contagem dos votos de 
cada urna, sempre com 
um fiscal de cada chapa 
acompanhando a apuração. 
A apuração transcorreu de 
forma tranquila. Das 17 
urnas, apenas uma, a urna 
número 16, com os votos 
do campus de Patos de 
Minas foi impugnada, pois 
o número de assinatura 

na lista não correspondia ao 
número de cédulas. Assim, por 
exceder a margem de erro de 
5%, estabelecida no regimento 
eleitoral, tal urna não teve seus 
votos computados.

Por volta das 3h, mesmo 
com duas urnas para serem 
apuradas, já era possível 
sacramentar a vitória da chapa 
1, Lutar e resistir contra a 
retirada de nossos direitos, 
que recebeu 796 votos para 
Coordenação Colegiada, contra 
551 votos recebidos pela chapa 
2, Resgatar o SINTET-UFU 
de luta. Para Conselho Fiscal, 
a chapa 1 foi eleita com 805 
votos, contra 542 da chapa 2.

Por Guilherme Gonçalves

Chapa eleita comemorou a vitória ainda dentro da UFU. 
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Resultado oficial

OBS: a urna 16 - Patos de Minas - teve seus votos impugnados, pois sua margem de erro excedeu os 5% previstos no 
regimento eleitoral.



LIGEIRINHO

5sintet.ufu www.sintetufu.org sintetufu@sintetufu.org



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

LIGEIRINHO

6



LIGEIRINHO

7sintet.ufu www.sintetufu.org sintetufu@sintetufu.org

AGRADECIMENTO A Junta Eleitoral, que conduziu o processo eleitoral para 
Coordenação Colegiada e Conselho Fiscal do SINTET-UFU - 
biênio 2018-2020 - agradece a todas e todos que colaboraram na 

construção de uma eleição democrática, íntegra e legítima.
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XXV CONSINTET-UFU

Durante quatro dias, técnicas e técnicos-
administrativos em educação da UFU se reuniram 
no XXV CONSINTET-UFU, congresso anual da 
categoria. O evento foi realizado entre os dias 12 e 
15 de dezembro no campus Santa Mônica da UFU.

Vários temas foram abordados no evento, sempre 
com assuntos relacionados à carreira de trabalhadoras 
e trabalhadores técnico-administrativos e os impactos 
deles na vida da população. Análise da conjuntura 
política nacional foi feita. Assuntos de aposentadoria, 
carreira da categoria, o futuro do HC-UFU, luta por 

Por Raissa Dantas
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XXV CONSINTET-UFU

uma universidade livre de opressões, flexibilização 
da jornada de trabalho, ponto eletrônico, fundações e 
terceirização também foram discutidos no congresso.

As delegadas e delegados presentes no evento 
discutiram e aprovaram ainda a prestação de contas 
do sindicato e formularam o plano de lutas da 
categoria para o ano de 2018. A prestação de contas 
pode ser conferida  nas próximas páginas (pág. 10 
e 11) e o plano de lutas da categoria está disponível 
no site do SINTET-UFU, pelo endereço eletrônico 
http://sintetufu.org. 
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Prestação de contas
RECEITAS 
 

CONTA  NOMENCLATURA / COMPOSIÇÃO VALOR % SOBRE RECEITA 
1287 CONSIGNAÇÕES RECEBIDAS  1.849.322,74 92,40 
1301 RENDIMENTOS DE APLI. FINANCEIRA  8.012,61 0,40 
1525 CONSIGNAÇÕES – FUNDO DE GREVE  143.922,49 7,19 
2230 ALUGUEL  215,51 0,01 
 TOTAL RECEITAS 2.001.473,35 100,00 

 
DESPESAS 
 

CONTA  NOMENCLATURA / COMPOSIÇÃO VALOR % SOBRE RECEITA 
678 ORDENADOS  291.553,24 14,57 
684 13º SALÁRIO  27.703,34 1,38 
691 FÉRIAS  50.899,07 2,54 
709 I.N.S.S  78.778,22 3,94 
715 F.G.T.S  26.441,17 1,32 
744 DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES  13.573,10 0,68 
751 VIAGENS -  HOSPEDAGENS  119.212,11 5,96 
773 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES  21.707,82 1,08 
780 SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS JURÍDICAS  2.092,04 0,10 
798 SERVIÇOS PREST. P/ PESSOA FISICA SEM VINCULO  3.735,00 0,19 
804 REPAROS E CONVER. DE INSTALAÇÕES  14.294,68 0,71 
811 UTILIDADES (ÁGUA – LUZ – GÁS)  15.003,07 0,75 
833 COPA / COZINHA / REFEITORIO / LANCHES 45.801,65 2,29 
840 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA  3.617,31 0,18 
856 COMUNICAÇÃO  44.161,73 2,21 
862 CORREIOS  31.864,38 1,59 
885 CONDUÇÕES  23.841,02 1,19 
891 MATERIAL DE ESCRITÓRIO  17.328,43 0,87 
900 ANUNCIOS / PUBLICIDADES  97.092,18 4,85 
916 JORNAIS / LIVROS / REVISTAS  1.801,50 0,09 
922 CONTRIBUIÇÕES CUT/FASUBRA  204.374,56 10,21 
939 REPAROS E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS  10.415,93 0,52 
968 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS  297.400,00 14,86 
974 HONORÁRIOS DE CONTABILIDADE  30.921,96 1,54 
981 DESPESAS CARTORÁRIAS  510,14 0,03 
997 DESPESAS E TARIFAS BANCÁRIAS  815,15 0,04 
1005 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS  4.122,88 0,21 
1011 LEGAIS E PROFISSIONAIS  47.114,58 2,35 
1028 PROCESSAMENTO DE DADOS E SISTEMAS  21.602,17 1,08 
1041 SEGUROS DIVERSOS 5.005,41 0,25 
1063 DESPESAS COM EVENTOS  58.641,56 2,93 
1086 REPAROS E CONSERV. DE EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS  11.333,50 0,57 
1092 PIS – FOLHA DE PAGAMENTO  3.422,65 0,17 
1452 REMUNERAÇÕES DE ESTAGIÁRIOS  4.183,33 0,21 
1488 DESPESAS GERAIS COM GREVE  142.234,51 7,11 
1726 ESPORTES – DESPESAS GERAIS  20.026,73 1,00 
1784 SEGURANÇA E VIGILÂNCIA  5.296,28 0,26 
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1821 REEMBOLSO A FILIADOS  826,02 0,04 
1815 FESTAS / COMEMORAÇÕES / CONFRATERNIZAÇÕES  37.455,92 1,87 
2016 PROJETO MEMÓRIA  435,20 0,02 
2163 VALES TRANSPORTES / COORDENAÇÃO  25.389,50 1,27 
2275 MEDICINA DO TRABALHO – EXAMES – PCMSO  1.548,13 0,08 
2418 AUXILIO ALIMENTAÇÃO – FUNCIONÁRIOS  41.102,67 2,05 
2424 AUXILIO TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS  28.878,40 1,44 
2588 UNIFORMES / CAMISETAS ESPECIAIS  6.153,50 0,31 
2594 CONSINTET  33.345,57 1,67 
2631 CONVENIO MEDICO PARA FUNCIONÁRIOS  28.844,56 1,44 
2737 AUXILIO CRECHE  2.584,81 0,13 
2803 ARTESANATO – MATERIAIS E SERVIÇOS  550,97 0,03 
3091 DEPRECIAÇÃO DE BENS  24.250,00 1,21 
3100 ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E SINDICAL  18.794,00 0,94 
1169 JUROS  10.257,85 0,51 
 TOTAIS DE DESPESAS 2.058.339,50 102,84 
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Nova coordenação colegiada é empossada
Por Raissa Dantas

 Janeiro iniciou com a posse legal da nova coordenação colegiada e novo conselho fiscal do 
SINTET-UFU para o biênio 2018-2020, que ocorreu em 04 de janeiro de 2018. Havia sido prevista 
uma atividade que formalizaria publicamente a posse, entretanto as técnicas e técnicos administra-
tivos em educação da UFU foram surpreendidos na ocasião com o falecimento de Paulo Henrique 
Rodrigues dos Santos, valoroso companheiro que cerrou fileiras e travou lutas históricas por mais 
de três décadas na militância social. Todas e todos da coordenação geral do SINTET-UFU deci-
diram, então, motivados pelo luto e em memória do camarada PH, cancelar o evento de posse. 

Camarada Paulo Henrique: PRESENTE!

 É com imensa dor e tris-
teza que o Sindicato dos Traba-
lhadores Técnico - Administra-
tivos em Instituições Federais 
de Ensino Superior de Uber-
lândia (SINTET-UFU) informa 
a toda a comunidade acadêmi-
ca da Universidade Federal de 
Uberlândia (UFU) e a todas as 
lutadoras e lutadores dos mo-
vimentos populares da cida-
de e região, o falecimento do 
companheiro Paulo Henrique 
Rodrigues dos Santos (também

conhecido como PH), na ma-
nhã de 04 de janeiro de 2018.
 Não é possível dei-
xar de destacar a importân-
cia que o Paulo Henrique
tem no processo de construção 
da carreira, traduzida no Plano 
de Carreira dos Cargos Técni-
co-Administrativos em Educa-
ção, no âmbito das Instituições 
Federais de Ensino vinculadas 
ao Ministério da Educação, 
transformada em Lei 11091 
no dia 12 de Janeiro de 2005. 

Paulo Henrique teve uma par-
ticipação central no processo 
de debate e elaboração des-
sa carreira, que conferiu uma 
identidade para as trabalhado-
ras e trabalhadores Técnicos 
Administrativos em Educação 
das Instituições Federais de 
Ensino, valorizando a fun-
ção social de nossa categoria 
na produção de conhecimen-
to científico em todo o país.
 Os ensinamentos, as his-
tórias, o exemplo e o legado de 
Paulo Henrique acompanhará 
o cotidiano das trabalhado-
ras e trabalhadores Técnicos 
Administrativos em Educa-
ção na UFU e em todo país. 
O SINTET-UFU continuará a 
luta que o Paulo Henrique aju-
dou a construir dentro e fora 
da UFU durante a sua trajetó-
ria de vida, e em 2018 lutare-
mos especialmente em home-
nagem ao companheiro PH.

Uberlândia, 04 de janeiro de 2018
Coordenação Colegiada do 

SINTET-UFU

Por Coordenação Colegiada



LIGEIRINHO

13sintet.ufu www.sintetufu.org sintetufu@sintetufu.org

                         Bloco de Carnaval

 Com Odelmo Leão (PP) 
a frente da gestão municipal, 
pelo segundo ano consecutivo, 
a cidade de Uberlândia (MG) 
não vai receber nenhum incen-
tivo da prefeitura para ativida-
des culturais de carnaval.  
 Por meio da Comissão 
de Mobilização do Comando 
Local da última greve, a or-
ganização do Bloco de Carna-
val para cantar a resistência e 
pelo Fora Temer teve início, 
ao lado de outros movimentos 
políticos e culturais da cidade, 
como a Associação dos Do-
centes da Universidade Fede-
ral de Uberlândia (ADUFU),

o Sindicato Nacional dos Ser-
vidores Federais da Educação
Básica, Profissional e Tecno-
lógica (SINASEFE), entida-
des que compõe o ‘Comitê 
Regional Contra a Reforma 
da Previdência’, entre outras.  
 Ao todo, duas reuniões 
foram realizadas para discutir 
a criação e o tom dos blocos de 
carnaval que vão percorrer as 
principais ruas de Uberlândia.
 A articulação das en-
tidades com movimentos 
culturais da cidade como o 
Festejo Independente de Car-
naval de Uberlândia (FICA) 
também endossam nos

so carnaval de resistência, que 
promete movimentar a festivi-
dade popular em tom político.
 
PRÓXIMA REUNIÃO
 
*QUANDO? No próximo 
dia 27 de janeiro,   sexta-fei-
ra.                          
*ONDE? Concentração no Blo-
co 5O, campus Santa Mônica da 
UFU.    
*HORÁRIO? Às 19h.
 
*QUEM PODE PARTI-
CIPAR? Todos os interes-
sados em construir o carna-
val de rua de Uberlândia.  

Por Osmam Martins

 Aposentando e apo-
sentanda, ao sair a publicação 
de sua portaria de aposenta-
doria, ligue no sindicato [34 
3214-1649] para atualiza-
ção de seus dados cadastrais.
 Já aposentadas, apo-
sentados e pensionistas,

não se esqueçam do reca-
dastramentro, que é feito no 
Banco em que você recebe 
seu pagamento, sempre no 
mês de seu aniversário.
  >E ATENÇÃO: quem 
não fizer o recadastramento 
terá o pagamento suspenso. 

DADOS CADASTRAIS DE APOSENTADOS
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 Apesar da suspensão 
da greve pelos TAE’s UFU, 
a categoria continua mobili-
zada e atenta aos ataques do 
governo Temer, que ameaça o 
funcionalismo público federal.
 Rodrigo Maia, (DEM-
-RJ), presidente da câmara  

Por Osmam Martins

  Em sintonia com as 
lutas e atentos a necessidade 
que a conjuntura nos impõe, 
o grupo de mobilização per-
manente convida para o Se-
minário ‘O que enfrentaremos 
em 2018?’ que será realizado 
no próximo dia 23 de janeiro.

dos deputados já anunciou  
que pretende colocar a refor-
ma da previdência em vota-
ção até o dia 19 de fevereiro.  
Além disso, Temer assinou o 
decreto Nº 9.262 que acaba 
com 60.923 cargos públicos 
para diversas áreas da carreira.


