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Coordenação Colegiada - SINTET-UFU

A união garante direitos
O mês de maio, e mais especificamente, o dia 1º de maio, é 

marcado mundialmente como o mês e o dia dos trabalhadores. 
Essa referência se deve à luta dos trabalhadores e trabalhadoras 
no final do século XIX, que exposto a uma exploração desumana, 
com salários baixos, condições de vida precárias e uma carga 
horária diária de trabalho de 16 horas ou mais, despertaram para a 
necessidade de se unirem fazendo frente à toda aquela exploração.

Os trabalhadores descobriram que juntos seriam mais fortes e 
precisavam mudar aquela situação de exploração. 

As forças repressoras, naquele momento, agiram de forma 
violenta, reprimindo e assassinando as principais lideranças 
objetivando inviabilizar a luta, porém, ideias não se matam a balas 
e o efeito da retaliação foi promover o acirramento da luta e a 
união dos trabalhadores e trabalhadoras.

Desde essa época a relação entre o capital e o trabalho não 
foi mais a mesma, muitos direitos conquistados, muitas derrotas 
impostas, mas a luta jamais foi atenuada pelo equilíbrio desejado 
e ideal à justiça desejada.

Nesta edição do Ligeirinho reforçamos a necessidade de 
trabalhadores e trabalhadoras se manterem sempre em estado de 
alerta, considerando a atual conjuntura de reformas promovidas 
pelo Governo atual que visam retirar direitos historicamente 
conquistados.

O despertar que levou os trabalhadores e trabalhadoras, naquele 
1ª de maio de 1886 a empreenderem o enfrentamento à exploração 
é mais do que necessário nessa conjuntura.

Nesse contexto acontecerá no início do mês de maio o nosso 
Congresso Nacional organizado pela FASUBRA, quando 
servidores e servidoras discutirão e organizarão o plano de lutas 
para os próximos dois anos.

Conseguimos no último ano inviabilizar, nacionalmente, a 
Reforma da Previdência, graças à nossa organização e nossa luta, 
porém, outros direitos, tais como a estabilidade no serviço público, 
e o próprio serviço público estão na alça de mira dos poderosos, e 
não podemos permitir nenhum retrocesso.

A luta sindical se torna legítima a partir do envolvimento dos 
trabalhadores e trabalhadoras, dessa forma, discorremos nesta 
edição sobre a luta sindical, a organização do congresso, a nossa 
federação e uma análise conjuntural de todos os enfrentamentos já 
ocorrido e os vindouros. 

Desejamos a todos e todas uma boa leitura e o despertar 
necessário ao alcance de nossos objetivos.
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Ops, erramos!
Na edição 492 do Ligeirinho, o texto referente à aprovação da Empresa Brasileira de 

Serviços Hospitalares (EBSERH), publicado na página 4, na verdade, foi escrito pela 
Coordenação Colegiada do SINTET-UFU e não pelo jornalista Guilherme Gonçalves.

Plantão Itinerante Jurídico visita HC-UFU
Por Raissa Dantas
Durante todo o dia 12 de abril o SINTET-

UFU realizou o Plantão Itinerante no 
Hospital de Clínicas (HC) da UFU. O setor 
jurídico do sindicato esteve presente, com 
diversos coordenadores e coordenadoras, em 
atendimento às trabalhadoras e trabalhadores, 
que compareceram em grande quantidade no 
saguão do Hospital.

Logo pela manhã muitas pessoas procuraram 
atendimento no Plantão já preparadas, de posse 
dos documentos necessários para se informar 
sobre o andamento de processos que estão 
abertos, sobre como está à situação da insalubridade e, ainda, uma quantidade significativa de 
pessoas buscando informações sobre aposentadoria.

Além das orientações prestadas, durante a realização da atividade o sindicato recebeu denúncias 
de assédio que tem ocorrido no Hospital e trabalhou apontamentos junto a trabalhadoras e 
trabalhadores de como atuar nessas situações. A questão da antiga portaria 2 do HC-UFU também 
foi levantada, com relatos de assaltos e o sentimento de insegurança, especialmente no trajeto do 
ponto de ônibus até a portaria principal do HC.

Por Raissa Dantas
As atividades de trabalho de técnicas e técnicos 

administrativos em educação (TAEs) da UFU 
foram paralisadas no dia 13 de abril, conforme 
deliberação da assembleia ocorrida no dia 02. A 
pauta foi centrada na luta contra a implantação do 
ponto eletrônico e por democracia na UFU.

Pela manhã a mobilização foi realizada com 
panfletagem nos setores, diálogo com a categoria 
e chamamento para a atividade da tarde, uma roda 
de conversa sobre a situação do ponto eletrônico, 
que aconteceu no saguão da Reitoria. 

O SINTET-UFU distribuiu para todas e todos 
que participaram da roda de conversa um documento elaborado para que TAEs, diretamente nos 
setores de trabalho, possam dialogar com seus pares, preencher a carta aberta que expõe a contrariedade 
ao ponto eletrônico e à forma com que esse debate vem sendo conduzido pela Reitoria e, por fim, 
encaminhar às suas chefias imediatas, à Pró-reitoria de Gestão de Pessoas e ao Reitor. Para solicitar o 
modelo da carta e as orientações basta entrar em contato pelo e-mail assessoria@sintetufu.org.

Foto: Raissa Dantas

Foto: Raissa Dantas

Paralisação 13 de abril
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Recadastramento bancário

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 se recadastrar, basta entrar em contato 
com a agência bancária na qual o pagamento 
é feito. Não permita que seu salário seja 
bloqueado.

Atualização de cadastro

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 de 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.

SINTET-UFU se reúne com trabalhadoras e trabalhadores da FUNDAP e RTU
Por Guilherme Gonçalves
A Coordenação Colegiada do SINTET-UFU, 

por meio dos coordenadores de assuntos de 
fundações, Fernanda Rosa dos Santos e Osvaldo 
Rodrigues Silva, se reuniram nos dias 17 e 18 de 
abril, com as trabalhadoras e trabalhadores da 
Fundação de Desenvolvimento Agropecuário 
(FUNDAP) e da Fundação Rádio e Televisão 
Educativa de Uberlândia (RTU). 

O acordo entre as trabalhadoras e trabalhadores 
e as fundações abrange reajustes salariais, 
benefícios e direitos trabalhistas. A negociação 
ganhou ainda mais importância após a aprovação da reforma trabalhista, fazendo as funcionárias, 
funcionários e o sindicato ficarem mais alertas.

Agora, o SINTET-UFU entrará em contato com a direção da FUNDAP e da RTU e abrir 
negociação. Assim que as partes chegarem a um consenso, o acordo coletivo será assinado.

Por Guilherme Gonçalves
Durante os dias 9 e 10 de abril, as 

aposentadas participantes do projeto SINTET 
RECICLARTE expuseram e venderam os 
produtos fabricados durante as oficinas 
semanais. O local escolhido para a exposição 
foi o saguão do Hospital de Clínicas da UFU 
(HC-UFU), devido a grande circulação de 
pessoas. Durante os dois dias o retorno foi 
satisfatório, dando mais ânimo às participantes 
do projeto na continuidade das atividades.

Foto: Guilherme Gonçalves

SINTET RECICLARTE expõe produtos no HC
Foto: Guilherme Gonçalves
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Conjuntura: as lições de maio
Por Alexandre Igrecias - Historiador e assessor de política sindical do SINTET-UFU

Maio é um mês simbólico 
para as lutas das trabalhadoras 
e trabalhadores de todo o 
mundo. É tempo de renovar as 
esperanças em nossas batalhas, 
apesar de toda adversidade. 
O Dia Internacional dos 
Trabalhadores, relembra o 1º 
de Maio de 1886 em que uma 
manifestação por redução 
da jornada de trabalho foi 
massacrada, dando início a 
uma greve geral e a um grande 
movimento de solidariedade 
entre trabalhadoras e 
trabalhadores. Também em 
Maio de 2018, uma grande 
personalidade que inspira 
as lutas por todo o mundo 
completa 200 anos: o alemão 
Karl Marx. Marx conseguia 
unir teoria e prática em suas 
análises da realidade social e 
militância concreta nas lutas 
contra a exploração.

Acompanhamos com 
preocupação a conjuntura 
política e o avanço dos ideais 
conservadores na sociedade. 
Mas isso não nos surpreende. 
As reflexões do velho Marx nos 
ajudam a entender a realidade 
em que estamos inseridos: “As 
ideias da classe dominante 
são, em todas as épocas, as 
ideias dominantes, ou seja, a 
classe que é o poder material 
dominante da sociedade é, ao 
mesmo tempo, o seu poder 
espiritual dominante”.

 O golpe de 2016 
conseguiu materializar 
os anseios disformes da 

insatisfação popular contra 
a corrupção. O resultado 
foi um aprofundamento do 
descontentamento com aumento 
das denúncias de corrupção 
alternadas por ataques aos 
direitos sociais, como a 
Emenda Constitucional 95, que 
congela os investimentos em 
saúde e educação, a aprovação 
da terceirização de atividades-
fim, a reforma trabalhista 
e a tentativa de reforma da 
previdência. O cenário de total 
descrença nas instituições 
favorece atalhos ao abismo no 
processo eleitoral deste ano, 
como ascensão de candidatos 
que dão voz aos ideais mais 
atrasados da sociedade.

A intervenção militar 
federal no Rio de Janeiro é 
uma expressão da falência 
do estado e uma medida 
desesperada de um governo 
que não foi capaz de impor 
toda a agenda de interesses 
das elites e se joga nos braços 

dos militares para chegar ao 
fim do mandato. A reforma 
da previdência foi derrotada 
graças à mobilização e à 
insatisfação popular e nos dá 
uma lição do que fazer. As 
mobilizações após o brutal 
assassinato de Marielle 
Franco e Anderson Gomes 
transformaram nosso luto em 
luta.

A prisão política de 
Lula serve, assim como o 
impeachment de Dilma, para 
tentar manter a população sob 
controle, com sensação de 
que a impunidade está sendo 
combatida. Se a esquerda 
ficar paralisada por conta da 
prisão de Lula, o objetivo 
da elite será alcançado. A 
história das lutas sociais nos 
ensina que em momentos de 
crise, lutar é a única saída. E o 
CONFASUBRA em um mês de 
maio carregado de significados, 
tem o desafio de organizar as 
lutas de nossa categoria.
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Terceirização, Reforma Trabalhista e    o desmonte da Universidade Pública
Por Raissa Dantas

Convidamos Marcos 
Augusto Ribeiro, técnico-
administrativo da biblioteca 
da UFU, coordenador de 
formação e relações sindicais 
do SINTET-UFU e advogado, 
para falar nessa edição do 
Ligeirinho sobre como a Lei 
da Terceirização e a Reforma 
Trabalhista, grandes ameaças 
aos direitos sociais brasileiros, 
particularmente afetam, 
precarizam, comprometem e 
desmontam a educação pública.

Raissa: Como a Lei 
da Terceirização, desde 
sua origem, impacta as 
Universidades Públicas?

Marcos: O Impacto do 
processo de terceirização 
sobre a administração 
pública, em especial sobre as 
Universidades é grande. 

O único caso de terceirização 
previsto no texto original da 
Consolidação das Leis do 
Trabalho (CLT) em 1943 se 
dava no caso dos contratos de 
empreitada. Primeiramente 
permitiu-se a terceirização 
de atividades específicas 
de segurança, limpeza e 
manutenção. Posteriormente, 
se generalizou a possibilidade 
de terceirização para qualquer 
atividade meio, de forma que 
outras formas de trabalho foram 
desconectadas da administração 
pública e repassadas a empresas 
gestoras de mão de obra.

No contexto das 
Universidades Públicas esse 

fenômeno é conhecido, sendo 
que com o passar dos anos 
houve a extinção maciça de 
cargos públicos e a contratação 
de empresas especializadas em 
prestar serviços de vigilância, 
portaria, manutenção, limpeza 
e transporte. 

Em relação a todo esse período, 
anterior a lei 13.429/2017, já fica 
a avaliação negativa do impacto 
da terceirização tendo em vista 
que trabalhadores são aleijados da 
compreensão de seu ambiente de 
trabalho, uma vez que o ambiente 
universitário é sob vários aspectos 
diferenciados do restante do setor 
público e ainda mais da lógica 
privada. Esse fator compromete 
do ponto de vista dos recursos 
humanos a convivência sinérgica 
entre alunos e servidores, essencial 
ao bom andamento das relações 
institucionais.

Os contratos de serviço 
com as empresas terceirizadas 
são frequentemente utilizados 
como mecanismo de contenção 
de gastos, assim se diminui o 

valor do contrato e o número 
de trabalhadores nos mais 
diversos segmentos, o que 
gera sobrecarga de trabalho, 
insatisfação e deixa descoberta 
a real demanda por serviços 
quantitativa e qualitativamente.

Por regra, as empresas 
terceirizadas contratadas, não 
possuem capacidade econômica 
para fazer frente à contratação 
com a administração pública, e 
suportar sozinhas o pagamento 
do seu quadro de pessoal sem 
repasse das universidades. Em 
situações de atraso de repasse, 
centenas de trabalhadores ficam 
meses sem receber seus salários, 
tendo suas condições de vida 
severamente comprometidas. 
Em caso de falência, o Estado 
normalmente é instado a se 
responsabilizar pelas dividas 
trabalhistas desses empregados, 
e a suposta economia de 
recursos acaba, mais uma vez, 
não se justificando.

Fora isso, é impossível não 
falar do impactos da terceirização 
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sobre a infraestrutura, sendo 
que há obras de vultoso 
valor que se encontram 
paradas em universidades 
por todo Brasil, inclusive 
na Universidade Federal de 
Uberlândia, notadamente pela 
falência de construtoras que 
não conseguem enfrentar seu 
passivo trabalhista. Nesse 
caso, se vislumbra o prejuízo 
às universidades, a educação 
pública e aos trabalhadores que 
não conseguem, muitas das 
vezes, receber a remuneração 
que lhes é devida.

Com o advento da lei 
13.467/2017 se permitiu, agora, 
a terceirização das atividades 
fim, isto é, das atividades 
essenciais de determinada 
instituição pública ou privada. 
Certamente, sobretudo tendo 
em vista o corte de gastos 
perseguido sob o slogan de 
austeridade, a terceirização vai 
atingir também a administração 
pública, gerando precarização 
de seus quadros, sendo que a 
dúvida que resta é em que grau e 
de que forma isso vai acontecer. 

Para muitos a terceirização das 
atividades fim na administração 
não pode ser utilizada como 
meio de se burlar o requisito 
constitucional de aprovação 
em concurso para ocupação de 
cargo ou emprego permanente, 
somente podendo ser utilizada 
em caráter transitório e 
excepcional. Ainda há muitas 
indefinições sobre esse prisma.

(R) A PEC do Teto, que 

congela os investimentos em 
áreas sociais por 20 anos, é 
especialmente prejudicial para 
a educação pública. Como ela 
se relaciona com a terceirização 
e privatização na UFU (a 
exemplo da aprovação da 
Empresa Brasileira de Serviços 
Hospitalares – EBSERH - e, 
também, da falta de abertura de 
concursos públicos)?

(M) Decorrente da crise há 
uma luta política, econômica e 
social pelos recursos públicos 
que tendem a ficar mais escassos, 
e é nessa órbita que se trava uma 
queda de braço entre setores 
da sociedade e aqueles que se 
fazem melhor representados no 
cenário político, que conseguem 
garantir seus interesses em 
detrimento de outros. Fica 
evidente que em primeiro 

lugar ganham essa queda de 
braço o capital financeiro que 
permanece com todos os seus 
ganhos intocados, em segundo, 
ganha parcela organizada do 
capital industrial e comercial que 
vê na precarização do trabalho, 
uma forma de aumentar suas 
taxas de lucro. Perde o povo, 
que, contraditoriamente ao 
que deveria acontecer na 
democracia, tem todos os seus 
interesses e direitos legítimos 
preteridos.

Tanto a chamada PEC 
do Teto, como a reforma 
trabalhista, os processos de 
privatização e terceirização, a 
falta de abertura de concursos 
públicos, entre outras, fazem 
parte de um mesmo movimento 
político de desmonte do Estado 
de Bem Estar Social em que 
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se passa, equivocadamente, 
a acreditar que a austeridade 
descomedida aliada com a 
redução de gastos trabalhistas 
é a solução adequada para uma 
maior dinâmica econômica. 

Em relação a PEC do teto, 
basta dizer que a demanda 
por Educação, Saúde e 
investimentos em geral tende 
a aumentar nos próximos anos 
enquanto a oferta de recursos 
para tais setores diminuirá. A 
conta não fecha! 

Cerca de metade do 
orçamento executado do ano 
passado foi de juros para banco. 
Cerca de outros 30% em gastos 
previdenciários, boa parte 
consistentes em verdadeiros 
privilégios corporativos de 
políticos, membros do judiciário, 
ministério público, e outras 
corporações, gastos esses em 
sua maior parte inatingíveis por 
força da garantia constitucional 
de que a lei não prejudicará 
direitos adquiridos.

Cerca de apenas 20% do 
orçamento é o que sobra 
desse bolo todo para custear 
saúde, educação, segurança, 
investimento, pesquisa, 
infraestrutura e demais gastos 
sociais. E é dessa parca faixa 
de recursos da qual se extrai o 
mínimo de dignidade para a 
população, e de perspectivas 
para um país melhor que se 
está querendo congelar gastos, 
enquanto todo o restante do 
orçamento relativo ao nosso 
processo de endividamento, 
questionável sob diversos 
ângulos, fica livre de qualquer 
censura por parte do Estado.

Ao lado disso, se acredita 

que o custo do trabalho é um 
fator desestimulante do nosso 
crescimento econômico, o 
que não é verdade, visto que 
os maiores experimentos 
econômicos mundo afora, 
(EUA, Inglaterra, Alemanha, 
França, Noruega, etc) tiveram 
como base de seu sucesso 
econômico a formação de 
um mercado interno forte e 
integrado, de pessoas com poder 
de consumo e de investimento, e 
não a precarização das relações 
de trabalho. 

Da mesma forma, com a 
terceirização e privatização se 
busca a mesma coisa, redução do 
gasto com mão de obra através 
da precarização das relações 
de trabalho. É buscando evitar 
exatamente isso que o SINTET 
se move contra a implementação 
da EBSERH.

Em relação à redução do 
numero de concursos públicos, 
aliado ao discurso que o 
Estado é grande demais, se 
deve dizer que fazendo um 

estudo comparativo simples 
com outros países, o Brasil tem 
muito menos funcionários do 
que efetivamente precisa e que 
a falta destes, simplesmente 
agravará a insuficiência de 
prestação de serviços públicos 
nas mais diversas áreas. 

O que nos leva ao atraso, 
evidentemente, não é o 
exagero de gastos sociais, 
mas ao contrário, é a falta de 
investimento aliado à falta de 
um projeto de nação. 

O que nos leva ao atraso 
no presente momento é a 
falta de compromisso com o 
povo, da manutenção de um 
Estado projetado para garantir 
o interesse de poucos a custa 
de muitos e que para garantir 
todo tipo de privilégios e 
regalias, se alia a um discurso 
liberal seletivo, que totalmente 
distante do compromisso com 
a valorização do indivíduo e de 
sua dignidade ressoa como um 
mantra de redução do Estado.

(R) Quais elementos 
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da Reforma Trabalhista 
são determinantes para 
o fortalecimento da 
Lei da Terceirização e, 
consequentemente, a 
precarização dos direitos 
trabalhistas?

(M) A reforma trabalhista 
operada pela lei nº 13.467/2017 
e a terceirização, pela 
lei nº 13.429/2017, são 
complementares. A terceirização 
das atividades fim, certamente 
vai se aliar a novas modalidades 
de contratação como o caso 
do trabalho intermitente e do 
autônomo exclusivo, de forma a 
potencializar a precarização das 
relações de trabalho.

No caso do trabalho 
intermitente uma empresa 
pode contratar um trabalhador 
como empregado e somente 
convocá-lo ao labor quando 
e se houver necessidade, 
pagando somente as horas 
de serviço pelas quais foi 
convocado, transferindo o 
risco da atividade produtiva ao 
trabalhador. 

Ao ver de muitos, esse regime 
de trabalho foi adotado com a 
principal finalidade de maquiar 
estatísticas do governo sobre a 
geração de empregos, visto que 
qualquer lanchonete de bairro, 
adotando essa modalidade de 
contratação, pode contratar 
livremente vários empregados 
e sequer chamá-los ao trabalho, 
caso em que também não terá 
custo algum.

A contratação de trabalhador 
autônomo exclusivo, diz 
respeito à possibilidade de 
se criar um vínculo com um 
autônomo que preste serviço 

somente para uma empresa, de 
forma a afastar a possibilidade 
de posterior caracterização 
de vinculo empregatício pelo 
poder judiciário, o que ocorria 
com grande frequência. 

Ambas as modalidades de 

contratação, coadunadas com a 
terceirização, devem ser muito 
utilizadas, por exemplo, no setor 
Hospitalar, de forma a manter um 
corpo de funcionários mais enxuto 
e adotar essas outras modalidades 
conforme a demanda.

Marcos Augusto Ribeiro é  
técnico-administrativo em 
educação da UFU, coordenador 
de formação e relações sindicais 
do SINTET-UFU e advogado.
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A importância    do CONFASUBRA
O mundo passa por 

profundas mudanças. É possível 
perceber que em muitos lugares 
há em curso, ondas de retiradas 
de direitos das trabalhadoras e 
trabalhadores e, infelizmente, 
o Brasil não ficou fora dela. 
Assim, mais do que nunca, é 
preciso que todas e todos se 
organizem e resistam contra 
essas ações. Mostrar a toda 
sociedade que a retirada de 
direitos é uma dura realidade 
e pressionar os representantes 
políticos é a única forma de 
combater esses retrocessos. 

E, é nesse contexto que 
a Federação de Sindicatos 
de Trabalhadores Técnico-
Administrativos em Instituições 
de Ensino Superior Públicas do 
Brasil (FASUBRA), confirma 
a sua importância na luta entre 
a classe trabalhadora e a classe 
dominante, composta por vários 
seguimentos da elite. 

A FASUBRA atua no ramo 
da educação e representa mais 
de 150 mil trabalhadoras e 
trabalhadores. Foi fundada 
19 de dezembro de 1978, e 
agora em dezembro de 2018 
completará 40 anos da sua 
existência, uma existência 
marcada pela luta em defesa de 
uma educação mais inclusiva, 
pública e de qualidade, 
mantendo seu foco em defesa 
de uma universidade que se 
mantenha comprometida com 
a construção de uma sociedade 
voltada para a formação de 
pessoas, que possam contribuir 

para um mundo melhor para 
todos e todas.

Ao longo dos seus 40 anos 
de existência, a FASUBRA 
Sindical construiu projetos, 
e tem buscado defender 
não apenas os direitos das 
trabalhadoras e trabalhadores 
que a tem  como sua 
representante, muitas de suas 
pautas dizem respeito aos 
direitos da sociedade como um 
todo, dentre os quais, podemos 
destacar a luta contra a 
Reforma da Previdência (PEC 
287/16), contra a terceirização 
(Lei 13.429/17) e a Reforma 
Trabalhista (Lei 13.467/17). 

Assim, cientes da importância 
da FASUBRA nas lutas dos 
trabalhadores e trabalhadoras 
tanto no âmbito das 
universidades, como fora delas, 
é que acontece entre os dias 06 
e 11 de maio, na cidade mineira 
de Poços de Caldas, o XXIII 

CONFASUBRA. Mas, o que 
esperar deste congresso e qual a 
sua importância?

Primeiramente, é importante 
destacar que toda luta e toda 
resistência tem que acontecer 
pautada principalmente em 
ações organizadas. Sendo 
assim, é possível afirmar que 
é neste congresso que são 
traçadas nossas estratégias de 
enfrentamento contra a retirada 
de nossos direitos e a obtenção de 
novas conquistas nos próximos 
anos. Questões como a carreira, a 
defesa da universidade pública e 
gratuita, as extinções dos cargos 
- Decreto 9262/18 que extinguiu 
mais de 60 mil cargos no 
serviço público federal e proíbe 
a realização de concursos -; a 
Empresa Brasileira de Serviços 
Hospitalares (EBSERH) e a 
luta contra o Projeto de Lei 
(PL) do fim da estabilidade, 
desdobramentos da Emenda 

Por Comunicação do SINTET-UFU

XIII CONFASUBRA  realizado em novembro de 1996 em Guarapari-ES.
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A importância    do CONFASUBRA

Delegação do SINTET-UFU no XXIII CONFASUBRA contará com 22 pessoas
Apesar da conjuntura 

política difícil que vivemos, 
a categoria de técnicas e 
técnicos administrativos em 
educação (TAE’s) da UFU 
se empenhou em participar 
da tiragem de delegadas 
e delegados para o XXIII 
Congresso da FASUBRA 
(CONFASUBRA), que 
aconteceu no dia 19 de abril. 
O anfiteatro do bloco 5-S, 
campus Santa Mônica da UFU, 
esteve plenamente cheio para 

Constitucional nº 95 de 2016 - 
que congela investimentos em 
políticas públicas - e o reajuste 
salarial, não podem faltar nas 
discussões.

Outro fator relevante 
diz respeito à troca da sua 
diretoria. Para que a troca, ou 

permanência de seus membros, 
aconteça, nas universidades 
brasileiras acontecem 
rodadas de assembleias 
onde são escolhidos os(as) 
delegados(as). Em Uberlândia 
a nossa assembleia aconteceu 
no dia 19 de abril. E, como 

o critério para retirada de 
delegados(as) é que, a cada 
10 votos de pessoas presentes 
corresponda a retirada de um(a) 
delegado(a), nossa assembleia 
teve 222 pessoas presentes o 
que representou a possibilidade 
do envio de 22 delegados(as).

A atuação e preparação da federação para o CONFASUBRA
A FASUBRA atuou nesse 

último período em defesa dos 
direitos das trabalhadoras e dos 
trabalhadores. Nesses últimos 
três anos se lançou na luta contra 
o golpe jurídico-parlamentar-
midiático que ascendeu de 
forma ilegítima Michel Temer 
ao poder executivo. Nesse 
período, a FASUBRA buscou 
unidade nas mobilizações com 
as centrais sindicais e com as 
Frentes Povo Sem Medo e 
Brasil Popular.

Com essa perspectiva, 
a FASUBRA realizou 
uma forte greve contra a 

as defesas de teses dos grupos 
políticos e posterior votação.

Duas chapas foram inscritas 
para o processo eleitoral: 
Lutar e Resistir, sorteada 
como a chapa 1 e, também, 
Resgatar a FASUBRA de Luta, 
sorteada como a chapa 2. A 
ordem de defesa de teses foi 
primeiro para a chapa 2 que 
representava a tese do Coletivo 
Unidade, Resistência e Luta 
e, posteriormente, a chapa 1 
que representava a tese do 

Movimento Sonhar e Lutar. 
Todo o processo foi 

construído de maneira 
respeitosa e convergente entre 
a diversidade ali presente, 
ambos os grupos saudaram a 
condução madura do pleito e, 
ao final, os representantes das 
duas chapas enalteceram a 
importância de seguir em luta, 
na unidade enquanto categoria, 
para que os enfrentamentos 
sejam mobilizados e as ações 
sejam vitoriosas.

Emenda Constitucional 
95/2016, construiu a Greve 
Geral de 28/4/2017 contra a 
Reforma Trabalhista, contra a 
Terceirização e contra a Reforma 
da Previdência; construiu o dia 
nacional de lutas em 24/05/2017 
na grande manifestação em 
Brasília, e nos dias 30 de junho 
e 5 de dezembro nas cidades; 
contribuindo assim para barrar 
a tramitação da Reforma da 
Previdência no Congresso 
Nacional.

A perspectiva é que esse 
XXIII Congresso Nacional da 
FASUBRA, contribua para 

fortalecer a luta da categoria 
contra a Reforma da Previdência, 
por melhores condições de 
salários, pela flexibilização da 
jornada de trabalho em turnos 
contínuos e ininterruptos (30 
horas semanais), por uma luta 
nacional contra a imposição 
do ponto eletrônico nas 
Universidades Públicas, e pela 
elaboração e aprovação de 
Projeto de Lei no Congresso 
Nacional, que visa a revogação 
da Lei de criação da EBSERH 
com a manutenção de todos os 
empregos de quem trabalha nos 
hospitais universitários.
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Inscrições pelos telefones 3214-1649 ou 98436-9904


