EDITORIAL
Democracia sob ataque: na UFU e no país

Vivemos momentos sombrios em que as leis, regimentos, normas
e instituições são respeitadas segundo interesses e conveniências ou
desrespeitadas sem grandes consequências. A reforma trabalhista, a lei da
terceirização, a Emenda Constitucional 95, foram aplicadas sem nenhum
respaldo social, uma vez que não figuraram no programa de nenhum
candidato ou candidata na eleição de 2014, bem como eram mudanças
rechaçadas pela maioria da população.
Tais medidas impopulares foram aprovadas através da manipulação do
orçamento público para beneficiar os parlamentares que votassem com
o governo. Jantares de luxo com parlamentares foram realizados para
juramentar a compra de votos através das emendas parlamentares e outras
artimanhas amplamente divulgadas pela mídia. O mesmo parlamentar
que votou pelo congelamento dos recursos (Deputado Tenente Lúcio), foi
homenageado pela UFU por destinar verbas através de emenda para nosso
Hospital de Clínicas.
Na última reunião do Conselho Universitário (CONSUN) ficou
comprovado que a política da universidade não se difere da política
nacional. Existe um respeito seletivo às normas e instituições de acordo com
os interesses políticos dominantes. Quando se trata da implantação do ponto
eletrônico para as trabalhadoras e trabalhadores técnico-administrativos em
educação, do impedimento da implantação da flexibilização da jornada de
trabalho em turnos contínuos em 30 horas, a Administração Superior abre
mão de sua autonomia e acatando a recomendação do Ministério Público
(MP), só recorrendo da decisão mediante muita pressão do sindicato.
Quando se trata da aprovação da EBSERH, de nada vale a recomendação
do MP que alerta quanto às violações regimentais e as irregularidades na
forma de convocação da reunião extraordinária do CONSUN.
Mesmo diante de alertas e questões de ordem apontados por conselheiras
e conselheiros sobre as violações do regimento do CONSUN e do estatuto
da universidade praticados na reunião, a maioria dos presentes seguiu a
linha imposta pela gestão Valder Steffen. Em diálogo com conselheiras e
conselheiros soube-se que a Administração Superior afirmou que não haveria
recursos para manter o Hospital e que a área acadêmica teria um aumento
de recursos caso ocorresse a adesão. Na véspera da reunião que aprovou a
adesão à EBSERH, o Gabinete do Reitor enviou e-mail para as Unidades
Acadêmicas liberando o montante de 3,2 milhões em investimentos para os
cursos de graduação.
A universidade não pode reproduzir os métodos utilizados pelo
governo para aprovação, utilizando ferramentas como pressão,
intimidação ou tentativas de comprar votos através de liberação de
recursos ou os jantares de luxo de Temer. É preciso respeitar as
instituições e a legalidade em tempos de condenações sem provas,
privatizações e golpes. É preciso ser uma universidade que respeita
verdadeiramente a democracia, sem a hipocrisia de reproduzir ações
que ela própria condena em seus discursos para a sociedade.
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Uma vida dedicada à luta

Por Guilherme Gonçalves

Setenta e cinco anos de muito
trabalho e luta, esse pode ser um
resumo da vida do senhor Rubens
Antônio Pereira, encanador e um
dos sindicalizados mais antigos
do SINTET-UFU. Trabalhando
desde muito cedo e hoje um
senhor aposentado, sempre soube
que só com a luta de todas e todos,
as trabalhadoras e trabalhadores
teriam direitos garantidos.
Filiado ao SINTET-UFU
desde 19 de novembro de
1990, filiação feita três dias
antes da fundação oficial do
sindicato, seu Rubinho, como é
carinhosamente conhecido, foi
eleito para diversas coordenações
e perdeu as contas das lutas que
participou. “Lembro-me do
tempo que ia para Brasília-DF.
Fiquei acampado diversas vezes
na Esplanada dos Ministérios,
em algumas ocasiões passava
uma semana por lá, longe da
família, mas ao lado de muitas
amigas e amigos de luta”, disse o
simpático senhor.

Seu
Rubinho
lembra ainda das
dificuldades que
o
movimento
sindical enfrentava.
“Travamos muitas
lutas complicadas
em um período
difícil do país.
Nosso
sindicato
ainda não tinha
muitos recursos e
a luta precisava ser
feita, e por essa luta,
nunca desistimos”,
afirmou.
Aos 75 anos e um problema
no joelho, o aposentado
ainda encontra disposição
para defender os direitos
da classe trabalhadora.
“Mesmo com esse problema
no joelho que tenho hoje, me
coloco sempre a disposição
da luta. Pretendo, em breve,
melhorar desse problema e
participar com frequência
das
manifestações”,

Foto: Guilherme Gonçalves

completou. Seu Rubinho
deixa ainda um recado para os
mais jovens: “A luta é boa, a
luta compensa. Lutar no dia-adia garante nossos direitos no
futuro”, finalizou.
Rubens Antônio Pereira é
uma inspiração para todas e
todos. Mesmo com muitos
anos de luta, o aposentado se
despede emocionado e com
disposição de contribuir com
o movimento sindical.

Recadastramento bancário

Atualização de cadastro

O SINTET-UFU informa que todas as
aposentadas e aposentados devem fazer
o recadastramento bancário no mês de
aniversário. O recadastramento é obrigatório,
pois caso não seja feito o benefício da
aposentadoria é bloqueado.
Para fazer se recadastrar, basta entrar
em contato com a agência bancária na qual
o pagamento é feito. Não permite que seu
salário seja bloqueado.

A Coordenação de Assuntos de
Aposentados do SINTET-UFU pede que
as técnicas e técnicos-administrativos
sindicalizados
que
se
aposentaram
recentemente, façam a atualização do
cadastro na filiação na sede do sindicato.
A atualização permite que todas e todos
que se aposentaram passem a receber os
informativos, jornais e cartas diretamente
em sua residência.
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EBSERH é aprovada pelo CONSUN ap

Por Coordenação Colegiada

Gestão em relação ao não
cumprimento da Resolução do
Conselho Diretor (CONDIR)
que estabelece a flexibilização
da jornada de trabalho em
30 horas semanais em turnos
contínuos e da adoção do ponto
eletrônico; o Magnífico Reitor
optou por ignorar solenemente
a recomendação do Ministério
Público Estadual. Por que?
Em nome da autonomia
universitária não pode ser,
porque disso Administração
Superior já abriu mão.
A reunião extraordinária do
CONSUN se iniciou as 9 horas e
se encerrou após as 16 horas. Ao
final da reunião, 78 conselheiras e
conselheiros votaram favoráveis
a adesão da UFU à EBSERH,
42 conselheiras e conselheiros
votaram contra e 10 conselheiras
e conselheiros se abstiveram.
A decisão foi tomada sem que
as conselheiras e conselheiros
tivessem acesso ao contrato
e abrindo mão de apreciar o

mesmo antes de sua assinatura.
Durante toda a reunião as
representações do SINTET-UFU
e da ADUFU-SS, em conjunto
com conselheiras e conselheiros
do
segmento
estudantil,
Técnico-Administrativo
e
alguns/algumas
docentes
manifestaram sobre os perigos
e retrocessos que a adesão da
UFU à EBSERH pode provocar
para o Hospital Universitário.
Informações sobre o teor
privatista e mercantilista, a
ausência de democracia de
gestão, a incapacidade dessa
Empresa de realizar uma gestão
mais eficaz em nosso hospital,
a perda da autonomia didática
e administrativa e o fato de
que, em um curto período de
tempo, todas as trabalhadoras
e trabalhadores da Fundação de
Assistência, Estudo e Pesquisa
de Uberlândia (FAEPU) serão
demitidas e demitidos; foram
mencionados por diversas falas
de conselheiras e conselheiros.

Arte: Raissa Dantas

Na sexta-feira (23/03),
a adesão da Universidade
Federal de Uberlândia (UFU) à
Empresa Brasileira de Serviços
Hospitalares (EBSERH) foi
tema de debate da primeira
reunião
extraordinária
do
Conselho
Universitário
(CONSUN).
A reunião se iniciou às 9
horas, com a notícia de que o
Ministério Público Estadual
(MPE)
recomendou
ao
Magnífico Reitor Valder Steffen
Júnior o cancelamento da
reunião, em virtude da mesma
ter sido convocada de forma
equivocada. Na recomendação,
o MPE alertou o Magnífico
Reitor sobre a necessidade de
se observar os dispositivos do
Estatuto da UFU.
Curiosamente,
essa
Administração Superior que
é tão submissa ao Ministério
Público Federal, optou por
não seguir a recomendação.
Ao contrário da postura dessa
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Projeto Autoritário e Privado da Administração Superior da UFU
A Administração Superior
da nossa universidade possui
um projeto autoritário e
privatista para a UFU e para o
nosso Hospital Universitário.
Mas essa Gestão – INova UFU,
não consegue tramitar esse
projeto autoritário e privatista
dentro dos marcos legais e
democráticos.
Para não efetivar as 30 horas,
para impor o ponto eletrônico,
para legalizar a relação privada
entre a UFU e as Fundações
Privadas, para legalizar os
cursos
de
especialização
com mensalidades e, por
fim, para impor a EBSERH,
a Administração Superior
utilizou
dois
métodos:
ignorar ou retirar o debate
democrático de dentro dos
Conselhos Superiores e, ainda,
desrespeitar o regimento
interno
dos
Conselhos
Superiores e o Estatuto da
UFU.
Sem recorrer a esses dois
métodos, a Administração
Superior da UFU teria mais
dificuldade de impor esse
projeto autoritário e privatista.
Em relação à EBSERH,
destacamos
duas
ações
graves por parte dessa
Gestão Administrativa da
UFU: em primeiro lugar, a
Administração Superior da
UFU ignorou o Artigo 20 do
regimento do CONSUN no
sintet.ufu

A atualização da frase:”O Estado sou eu!” do rei da França, Luiz
XIV, apelidado de o Rei Sol, para os dias de hoje na UFU, por parte
de nosso “Reitor Sol” é: A UFU sou eu!

qual afirma que as sessões
ordinárias e extraordinárias
do referido Conselho terão
duração máxima de quatro
horas, podendo ser prorrogadas
por mais uma hora, mediante
aprovação por maioria simples
dos conselheiros e conselheiras.
Nesse sentido, por volta das
13h20min o Magnífico Reitor
apresentou a proposta de
prorrogar a reunião por mais
uma hora, na qual foi aprovada
por
unanimidade
pelas
conselheiras e conselheiros.
As 14h20min, o Magnífico
Reitor foi alertado pelo Prof.
Helvécio Damis, diretor da

www.sintetufu.org

Faculdade de Direito, de que
o prazo máximo estatuário
havia se esgotado e que,
portanto, a reunião deveria
ser interrompida, podendo
ser remarcada para outro dia
e horário. No momento, o
Professor Helvécio solicitou
pedido de vistas do processo,
no qual foi negado por 72
conselheiras e conselheiros.
Após a apreciação do
pedido de vistas, o Magnífico
Reitor deu prosseguimento
na reunião, como se estivesse
dentro
da
normalidade
institucional da UFU. De nada
adiantou o alerta realizado pelo

sintetufu@sintetufu.org
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representante do SINTETUFU sobre a irregularidade
de se continuar a reunião. A
reunião durou mais de 7 horas,
desrespeitando o regimento
interno da Universidade.
Além disso, em segundo
lugar,
pode-se
verificar
claramente uma violação
ao artigo 342 do Regimento
Interno da UFU, que coloca
que
qualquer
alteração
regimental deve ser apreciada
em sessão especial do
CONSUN e aprovada por
no mínimo 2/3 dos votos.
Ora, se o modelo de gestão
da
EBSERH
contrasta
integralmente com o disposto
no artigo 42, que descreve
a forma de administração
dos órgãos suplementares,
claramente se necessita que
o rito de mudança estatutária
seja respeitado.
Considerando o resultado
da votação de 78 votos
favoráveis para a adesão

da UFU à EBSERH, 42 votos
contrários e 10 abstenções,
percebe-se que o resultado da
votação (que foi realizada em
horário irregular conforme
estabelece o regimento do
CONSUN) não atingiu também
o quórum qualificado de
aprovação de 2/3 de conselheiras
e conselheiros. Os 78 votos
favoráveis a EBSERH não
contabilizam o número mínimo
dos conselheiros e conselheiras
para uma mudança regimental
no que se diz respeito a gestão
do Hospital de Clínicas.
É importante que toda a
comunidade interna tenha o
conhecimento de que a adesão
da UFU à EBSERH ocorreu por
meio de um grave desrespeito ao
Estatuto da UFU e ao regimento
interno do CONSUN. A EBSERH
chega no Hospital Universitário
pela porta dos fundos, de forma
irregular e sem legitimidade. É
um mal prenúncio para quem
deseja tornar a gestão do Hospital

Universitário da UFU mais
eficaz e mais democrática.
Não há nada de novo sob o
sol que ilumina a UFU desde
Janeiro de 2017, pois durante
esse período, esse tem sido
o triste modus operandi da
Administração Superior da
UFU: truculência, cinismo,
autoritarismo e privatização!
A Coordenação Colegiada do
SINTET-UFU reitera que está a
disposição das trabalhadoras e
trabalhadores do HC-UFU que
estão, a partir desse momento,
(graças às manobras golpistas
da Administração Superior
da UFU) com seus empregos
ameaçados, bem como convoca
todas as trabalhadoras e
trabalhadores do Hospital a lutar
por uma gestão democrática
e humanitária dentro do HCUFU, contrapondo a lógica
mercantilista que a EBSERH
tentará impor dentro do
Hospital. A nossa luta continua,
mais viva do que nunca!
Foto: Milton Santos

Placar foi de 72 votos a favor da adesão a EBSERH, 42 contrários e 10 abstenções.
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Vigilantes escolhem delegados para
o Seminário de Segurança
Na manhã de segundafeira, 26 de março, vigilantes
da Universidade Federal de
Uberlândia (UFU), realizaram
assembleia para escolha dos
delegados que representarão a
categoria no XXVII Seminário
de Segurança que acontece entre
5 e 11 de agosto, em BrasíliaDF. O evento foi realizado
no anfiteatro D, do bloco 5º,
campus Santa Mônica.
A assembleia foi coordenada
por Elizete Mendes Rosa,
com João Delfino Diniz como
secretário e Alexandre Igrecias
como relator. Os nomes de
Reginaldo Rocha da Silva,
atual coordenador regional

sintet.ufu
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Por Guilherme Gonçalves

do seminário foi aprovado
como um dos delegados. Já
Quintino Campos Rocha foi
escolhido como representante
dos aposentados. Os demais
delegados são:
Celso Antônio da Silva
Cícero Gomes da Costa
Edimilson Borges da Silva

www.sintetufu.org
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Genivaldo Rocha da Silva
Marco Antônio da Silva
Valdemiro Paulino de Lima
Valdilon José Martins
Vilmar Antônio de Faria
Os suplentes são:
Genoncione Barbosa da Cunha
Carlos Denis Pereira
Wesley Marques da Silva
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Inscrições pelos telefones 3214-1649 ou 98436-9904
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