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Desde 21 de maio de 2018, o Brasil vivencia greve nacional de caminhoneiros
e caminhoneiras. A política de preços implementada pela Petrobrás desde
outubro de 2016, busca a paridade com os preços internacionais, que possuem
uma volatilidade enorme, se alterando de acordo com os fatores conjunturais.
Além disso, mesmo o nosso país contando com a Petrobras, o ilegítimo governo
de Temer aprofundando a condição de dependência de nossa economia, adotou
política de importação de combustíveis, o que provocou o encarecimento do
produto para a população. Para aquelas e aqueles que não conheciam de fato
os efeitos da política do “livre mercado”, a realidade de oscilação do preço dos
combustíveis é o melhor exemplo.
A política econômica golpista de desmonte da Petrobras, com a abertura do
mercado nacional para a importação, impôs que em 2017 mais de um milhão
de domicílios brasileiros voltassem a cozinhar a lenha, uma vez que o gás de
cozinha teve um aumento de 67,8%. O preço da gasolina ultrapassou a casa
dos R$5 configurando, de julho de 2017 para cá, um aumento de 50,04% e do
diesel de 52,15%.
O movimento de GREVE das caminhoneiras e dos caminhoneiros se
configurou como um campo aberto para a disputa política. Os resultados desse
movimento grevista podem produzir efeitos positivos para a organização e a
luta da classe trabalhadora brasileira. Nesse sentido, a Coordenação Colegiada
do SINTET-UFU expressa seu apoio a esse amplo movimento de GREVE
protagonizado pelas caminhoneiras e caminhoneiros, e orienta todas e todos os
Técnicos-Administrativos em Educação da UFU a apoiarem esse movimento,
lutando pela alteração da política econômica do governo Temer para a Petrobrás,
reivindicando assim, a plena estatização da empresa, para que seja possível
garantir uma política de preços popular para o consumo de combustíveis no
país: O PETRÓLEO TEM QUE SER NOSSO NOVAMENTE!
Nessa perspectiva, o SINTET-UFU se soma a esse movimento de GREVE,
e realizará paralisação nos dias 6 e 7 de junho de 2018. A paralisação ocorrerá
em virtude da justa reivindicação de reajuste salarial, por democracia na gestão
universitária, bem como em solidariedade às caminhoneiras e caminhoneiros,
lutando contra a política de preço para o combustível imposta, pela retomada da
produção nacional e contra o desmonte da Petrobrás.
Por fim, a Coordenação Colegiada do SINTET-UFU faz uma ponderação:
REPUDIAMOS a política de setores da política brasileira que propõem para esse
movimento a reivindicação de Intervenção Militar. Além de ser contraditório, o
SINTET-UFU tem a compreensão de que os problemas econômicos e sociais
que assolam o país, só serão resolvidos com a construção do verdadeiro regime
democrático, com mais direitos sociais e liberdades civis.
Assim, o SINTET-UFU expressa o apoio ao movimento grevista das
caminhoneiras e dos caminhoneiros e repudia veementemente a bandeira
política de Intervenção Militar. O militarismo impedirá a população de exercer
o direito ao voto e aprofundará o estado de exceção. Não desejamos uma
Ditadura Militar em que crianças são impostas à pressão psicológica, em que se
legaliza a violência sexual, a tortura física e psicológica e o sumiço de corpos. A
Ditadura não é solução para os problemas da classe trabalhadora, DITADURA,
NUNCA MAIS! A SAÍDA É PELA ESQUERDA!
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Eleições do CONAD

Por Raissa Dantas

Durante toda a quarta-feira, 25 de abril, o saguão do Hospital de Clínicas (HC) da UFU recebeu
as eleições para o Conselho de Administração do Hospital de Clínicas (CONAD). Foram 542
votantes que elegeram a nova composição do órgão máximo de deliberação do HC-UFU.
As eleitas e eleitos foram:
MÉDICOS

Paulo Ricardo Rabelo de Macedo Costa
Walter Cury Anna Júnior

ENFERMEIROS(AS)

Célia Fabrício de Souza Rezende
Ercy Xavier de Melo

DEMAIS SERVIDORES(AS)

Joaquim R. de Andrade
José Reis Oliveira
Lorrayne da Silva Brito
Sol Lara Domingues
Os mandatos são de dois anos, ou seja, até maio de 2020.

Exposição SINTET Reciclarte

Por Raissa Dantas

Durante todo o dia 10 de maio
aposentadas e pensionistas que constroem
o Projeto Reciclarte do SINTET-UFU
estiveram no saguão do Hospital de
Clínicas (HC) da UFU expondo artesanatos
produzidos durante as oficinas semanais
que são realizadas junto à Coordenação de
Assuntos de Aposentados.

Capacitação para TAE’s
O SINTET-UFU informa
que a Divisão de Capacitação
de Pessoal (DICAP) está
com inscrições abertas para
cursos de capacitação.Para
mais informações acesse o
endereço eletrônico www.
progep.ufu.br/capacitacao.
A capacitação de técnicas
e técnicos-administrativos
é boa para a universidade
e ótima para o servidor ou
servidora que progride na
carreira.

sintet.ufu

Atualização de
cadastro
ACoordenação deAssuntos
de Aposentados do SINTETUFU 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.

www.sintetufu.org

sintetufu@sintetufu.org

Recadastramento
bancário

Informamos que todas as
aposentadas,
aposentados
e pensionistas 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.
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Baile das Mães anima TAE’s

Por Raissa Dantas

Foto: Raissa Dantas

Clima de confraternização tomou conta do baile.

Foto: Raissa Dantas

A noite fria do dia 19 de
maio foi animada pelo Baile
das Mães 2018 do SINTETUFU, que tirou centenas
de pessoas de casa para as
festividades que ocorreram na
Apoteose Festas e Eventos.
Diversas trabalhadoras e
trabalhadores, aposentados,
aposentadas e pensionistas
levaram suas famílias para
assistir as apresentações de
Sérgio Tolucci & Banda e,
ainda, Jean e Jefferson. Com
muita dança e companheirismo,
todas e todos aproveitaram
o Baile, organizado em cada
detalhe pela Coordenação
Colegiada do sindicato, em
especial conduzido pela pasta
de Esporte, Cultura e Lazer.

Os tradicionais brindes também foram sorteados
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Após a apresentação da
primeira banda, houve o
sorteio de diversos itens.
Crianças presentes foram
convidadas para pegar as
fichas na urna, o que deixou
todas e todos muito alegres,
proporcionando
diversão
para todas as idades. O
sorteio contemplou Vailda
Aparecida, Anair Antônia,
Reginaldo Sucuri, Maria
Laudemira e Ariosvaldo
Lima, que se animaram com
os presentes do SINTETUFU. A festa foi madrugada
adentro, com muitos elogios
da base de sindicalizadas,
sindicalizados
e
suas
famílias.
www.sintetufu.org

sintetufu@sintetufu.org
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ISMENE MENDES – PRESENTE!
Por Carlos Monteiro* e Raissa Dantas

No último dia 25 de
maio, ao mesmo tempo em
que ocorria sessão solene
do Conselho Universitário
(CONSUN) da Universidade
Federal de Uberlândia (UFU)
em comemoração aos 40 anos
de federalização da instituição
ocorria outro fato histórico em
frente a Faculdade de Direito
(FADIR): a celebração da
memória de Ismene Mendes.
Ismene
Mendes
foi
estudante de direito na UFU
e, posteriormente, vereadora
e advogada defensora dos
movimentos
sociais
em
Patrocínio.
Sua
atividade
política comprometida com as
causas dos mais vulneráveis
foi a causa da sua morte,
afinal, a Ditadura Militar não
aceitava questionamentos e
enfrentamentos.
A lutadora do povo foi
difamada durante anos com um
atestado de óbito que descrevia
que ela se auto estuprou com
uma série de objetos e cometeu
suicídio. Por décadas essa foi a
narrativa injusta da história de
uma mulher que teve a coragem
de questionar a desigualdade
social e a política repressiva da
Ditadura Militar.
Após a fundação da Comissão
da Verdade do Triângulo Mineiro
e Alto Paranaíba que Ismene
finalmente teve o seu descanso
merecido com a descoberta e
divulgação dos fatos reais. A
busca por verdade, memória e
justiça deve ser prática cotidiana
sintet.ufu

em uma sociedade que ainda
não teve sua justiça de transição.
E para homenagear a
memória de Ismene Mendes foi
inaugurado o busto dessa mulher
guerreira em frente FADIR. Um
avanço para uma universidade
que até pouco tempo possuía
o busto do militar Rondon
Pacheco nas dependências da
Reitoria.
A Professora Neiva Flávia
Oliveira conduziu a inauguração,
convidando a família de Ismene
Mendes, representada pela tia,
Maria Abadia Ferreira, e pela
prima, Ester Ferreira, para
que pudessem fazer uma fala

e, posteriormente, fizeram a
inauguração oficial do busto
de Ismene Mendes. O vídeo
completo desse momento
está disponível na página de
Facebook do SINTET-UFU:
www.facebook.com/sintet.ufu
O busto de Ismene Mendes
foi feito pelo artista Afonso
Lana com o apoio do SINTETUFU, da ADUFU, da Faculdade
de Direito “Jacy de Assis”,
da Sub-comissão da Verdade
do Triângulo Mineiro e Alto
Paranaíba – Ismene Mendes e,
ainda, da UFU.
*Carlos Monteiro é Assessor
Técnico do SINTET-UFU

Participaram da cerimônia a tia de Ismene Mendes, Maria Abadia
Ferreira, e a prima da homenageda, Ester Ferreira, que é técnicaadministrativa do Instituto de Economia da UFU.

www.sintetufu.org

sintetufu@sintetufu.org
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UFU assina contrato com a EBS

Por Coordenação Colegiada

O deputado golpista Tenente Lúcio também esteve presente na cerimônia de assinatura de contrato
entre UFU e EBSERH. (Foto: Comunicação Social do Ministério da Educação)

A celebração do contrato
entre a Universidade Federal
de Uberlândia (UFU) e a
Empresa Brasileira de Serviços
Hospitalares
(EBSERH)
ocorreu no dia 03 de maio
de 2018. O evento entre a
empresa e a universidade
ainda contou com a presença
do Deputado Federal Tenente
Lúcio (PR-MG), o mesmo
que votou favorável à
Emenda Constitucional (EC)
95/2016 que limitou por 20
anos os investimentos em
saúde e educação e, também,
foi favorável à Reforma
Trabalhista. As alianças da
Administração Superior com
o campo que representa os
maiores retrocessos à classe
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trabalhadora se torna cada vez
mais frequente.
Após
as
comunidades
acadêmica e externa serem
informadas através dos grandes
meios de comunicação que o
contrato já havia sido negociado
e assinado, o aguardo para sua
divulgação era central para
a compreensão do futuro do
Hospital de Clínicas (HC). No
dia 07 de maio o contrato foi
disponibilizado no Sistema
Eletrônico de Informações (SEI),
e a análise de seu conteúdo
passou a ser prioridade para
garantir e defender os direitos das
servidoras e dos servidores do
HC-UFU.
Um primeiro fator a ser
analisado é a ausência dos anexos
sintet.ufu

na divulgação do referido
contrato. Ora, não há como
afirmar que foi respeitado o
direito de acesso à informação
se partes fundamentais não
constam nos autos do processo.
Entre os anexos já está o nome
de servidores a serem cedidos
à empresa, vale ressaltar que
para elaboração de tal listagem
nenhuma servidora ou servidor
foi consultada ou consultado
sobre seu interesse em trabalhar
para a EBSERH. Entendemos
que a Administração Superior
mais uma vez agiu de forma
antidemocrática e dissonante
com o acordado nas instâncias
superiores. Em resposta aos
questionamentos acerca da
referida
documentação
a

www.sintetufu.org

sintetufu@sintetufu.org
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SERH, mas conteúdo ainda é oculto
toda a comunidade para ciência
de como será desenvolvida,
e sob quais prerrogativas a
mudança de gestão do HCUFU. O período destinado para
esse processo é de 24 meses,
entretanto, como estamos em
ano eleitoral, e, por conseguinte
não havendo tempo hábil para
realização de concursos, tal
período será reduzido e gerará
um impacto social e trabalhista
em grandes proporções.
Outro aspecto que vem logo
após a assinatura do contrato
foi o não pagamento dos
salários das funcionárias e dos
funcionários da Fundação de
Assistência, Estudo e Pesquisa
de Uberlândia (FAEPU). É
extremamente curioso que a
demora no recebimento venha ao
mesmo tempo em que a Reitoria

Foto: Raissa Dantas

Reitoria alega que os anexos
estão em construção, algo
extremamente grave, afinal
não se deve assinar algo tão
sério que não está completo
e detalhado, principalmente,
quando envolve a saúde pública
e trabalhadoras e trabalhadores
da universidade. Acerca das
servidoras e dos servidores a
Administração Superior ainda
afirma que não sabe responder
se o contrato já garante a cessão
ou não, o que demonstra uma
absurda irresponsabilidade e
falta de empatia da Reitoria
com o HC.
Além
do
nome
das
trabalhadoras
e
dos
trabalhadores a serem cedidos
à empresa, há outro anexo que
se refere ao plano de transição,
documento este que interessa a

Impacto social e trabalhista será maior do que o anunciado. A
transição anunciada para 24 meses será feita em apenas 12, pois
em ano eleitoral os concursos são suspensos.
sintet.ufu

www.sintetufu.org

precisa convencer a população
que a EBSERH é uma opção
melhor. O desrespeito com as
trabalhadoras e trabalhadores
da FAEPU e o desmonte da
fundação pode ser uma medida
proposital visando manipular
a opinião pública e defender o
projeto privatista da EBSERH,
empresa que é inclusive citada
nos planos de privatização do
Governo Federal.
Por fim, o contrato assinado
entre a UFU e a EBSERH
e seus conteúdos ocultos
por parte da Administração
Superior não traz segurança
em relação à transição e nem
à gestão eficiente e pública
que se pretende para o HCUFU. O SINTET-UFU, em
conjunto
com
membros
do Conselho Universitário
(CONSUN), já solicitou que
os anexos sejam divulgados
e o contrato seja debatido
nas instâncias superiores de
forma democrática. Todas
e todos devem se mobilizar
para garantir que a gestão
da universidade pública seja
sempre democrática e ligada às
necessidades do povo brasileiro.
Em âmbito nacional a luta
pela autonomia e em defesa
da saúde pública também está
ocorrendo e no dia 07 de junho,
dia nacional de paralisação
das técnicas e técnicosadministrativos, ocorrerá uma
audiência pública na Câmara
dos Deputados para tratar dos
Hospitais Universitários.

sintetufu@sintetufu.org
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SINTET realiza Seminário de
Por Guilherme Gonçalves e Raissa Dantas
Foto: Raissa Dantas

Seminário abordou desde temas como sexualidade envelhecimento até finanças pessoais.

Durante os dias 24 e 25
de maio, a Coordenação de
Assuntos de Aposentados
do SINTET-UFU realizou o
Seminários dos Aposentados,
Aposentadas e Pensionistas. O
evento aconteceu no anfiteatro
D do bloco 5O, campus Santa
Mônica da Universidade
Federal de Uberlândia (UFU).
Durante a mesa de abertura
foi ressaltada a importância
de espaços assim para a
categoria, bem como a luta
do sindicato para que os
aposentados, aposentadas e
pensionistas possam participar
dos conselhos superiores da
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universidade. As participantes
e os participantes ficaram
sabendo ainda de alguns
informes, dentre eles, um breve
resumo do que aconteceu no
XXIII CONFASUBRA.
O primeiro debate foi
sobre a melhor idade e a
sexualidade, com a professora
doutora Elenita Pinheiro.
A docente refletiu sobre
como o envelhecimento é
diferente para todo mundo,
principalmente, para homens e
mulheres, e como isso afeta na
sexualidade. “Tentam isolar a
sexualidade à juventude, então
vivemos um processo social
sintet.ufu

de repressão da expressão da
sexualidade. Não precisamos
viver isso, isso é matar algo da
expressão humana. Precisamos
viver nossa sexualidade em sua
potência” afirmou a convidada.
Já o segundo debate foi sobre
finanças pessoais desenvolvido
pelo Programa de Extensão
Tutorial (PET) do curso de
Economia da UFU. O professor
Guilherme Jonas Costa da
Silva disse que funcionárias e
funcionários públicos tendem
a se complicar mais com as
finanças devido a garantia de
recebimento do salário. “Por
ter garantia de recebimento

www.sintetufu.org

sintetufu@sintetufu.org
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Foto: Raissa Dantas

Aposentadas(os) e Pensionistas

O clima foi de confraternização e alegria para aposentados, aposentadas e pensionistas

do salário, as servidoras e
servidores públicos acabam
utilizando linhas de crédito e
comprometendo as finanças
ao longo prazo. Financiar
imóveis ou utilizar o cartão
de crédito não é problema. O
problema é quando a utilização
desse crédito afeta a margem
de
manobra
financeira”,
completou o palestrante.
O último debate teve como
tema “Você está preparado para
envelhecer?” com o professor
e geriatra, Marcelo de Freitas
Mendonça. Seu discurso foi
baseado em como o processo
de envelhecimento é natural
sintet.ufu

e que é preciso entender os
limites de cada um. “É preciso
entender as limitações que
o tempo trás para o corpo
humano e não exagerar nas
atividades diárias. Uma pessoa
de 70 anos já não consegue
desenvolver as atividades da
mesma forma que desenvolvia
aos 40. É algo natural e não
deve trazer preocupação para
as pessoas”, disse o médico.
Para a Coordenadora de
Assunto de Aposentados, Maria
Laudemira da Silva Rezende,
em nome de toda a Coordenação
Colegiada
agradeceu
a
participação de todas e todos e

www.sintetufu.org

as palestrantes e os palestrantes.
“Pela primeira experiência que
tive enquanto coordenadora
da pasta, foi ótimo, recebemos
muitos elogios. Conseguimos
uma boa programação, ótimos
palestrantes e tivemos boa
participação da categoria”,
afirmou Rezende.
Os
aposentados,
aposentadas e pensionistas
ainda se reuniram em grupos
de trabalho e desenvolveram
diretrizes para o plano de lutas
da categoria. O seminário foi
encerrado com a plenária final
que apresentou o resultado dos
trabalhos em grupo.

sintetufu@sintetufu.org
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XXIII CON
Por Coordenação Colegiada

Entre os dias 06 a 11 de maio
ocorreu em Poços de Caldas –
MG o XXIII CONFASUBRA.
Este é o evento de maior
importância da federação,
pois é realizada, além dos
debates, a eleição da nova
diretoria que auxiliará a luta
das técnicas-administrativas
e dos técnicos administrativos
(TAE’s) no próximo período.
Em meio aos mais de
mil delegadas e delegados,
esteve presente a delegação
da Universidade Federal
de Uberlândia (UFU) que
contou com 26 representantes
que procuraram contribuir
de forma qualitativa com
os rumos da federação no
próximo período.
Na mesa de abertura o ponto
central abordado foi a unidade
na luta para o próximo período.
Foi colocada a situação de
retrocesso de direitos da classe
trabalhadora e estrangulamento
da saúde e da educação que
o país vive no momento. É
somente com mobilização
nas ruas e atuação conjunta
que se conseguirá avanços
na luta contra a terceirização,
retirada de direitos entre outras
pautas que afetam a classe
trabalhadora. Além da mesa
de abertura, a defesa das teses
ocorreu no 1º dia do congresso,
permitindo que todas as visões
fossem escutadas e apreciadas
durante todo o evento.
O segundo dia foi marcado
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pela análise da conjuntura
política e econômica do
país, as representantes e os
representantes de diversos
movimentos estiveram na
mesa para enriquecer a
compreensão da categoria
acerca da situação atual.
Mesmo com pontuações de
divergência na discussão,
era uníssona a voz para se
elencar prioridades e resistir
na unidade aos ataques
cotidianos que vêm sofrendo
não só os TAE’s, mas todo o
conjunto do povo brasileiro.
Além de pautas gerais
foi lembrado pela mesa
debatedora situações críticas
no país como o assassinato
da vereadora Marielle Franco
e as prisões de padre Amaro,
no Pará, e de Luiz Inácio
Lula da Silva. Os 13 milhões
de desempregados e os 33
milhões de brasileiros na
informalidade também foram
preocupações
levantadas.
Por fim, foi pontuado que
as resoluções aprovadas no
XXIII CONFASUBRA devem
ter como norte a mobilização
da categoria nesse difícil
momento e capacidade de
trazer respostas para os
que sofrem tantos ataques
diariamente pelo ilegítimo
presidente Michel Temer.
Já na terceira etapa foi
o momento de falar sobre
universidade, direitos sociais,
democracia
e
hospitais
sintet.ufu

universitários. Inicialmente,
composta
apenas
por
homens, a mesa iniciou sua
argumentação
discorrendo
sobre o cerceamento da
autonomia universitária e da
assistência estudantil. Após
questão de ordem levantada por
um grupo de mulheres a mesa
entendeu o erro cometido de
conter apenas representações
masculinas e cinco mulheres
passaram a, também, integrar
a mesa. Tal fato é de extrema
importância para entendermos
a urgência da FASUBRA
Sindical e os sindicatos de
base não só debaterem, mas
garantirem a execução das
pautas e debate de gênero.
Após a recomposição da
mesa a questão da saúde e dos
hospitais universitários foram
apresentadas, principalmente
no combate a privatização da
saúde e do modelo de gestão
privatista que é a Empresa
Brasileira
de
Serviços
Hospitalares
(EBSERH).
Após a referida discussão
aconteceram os Grupos de
Trabalho
que
debateram
carreira, opressões, mulheres
e direitos. Na noite desse dia
também ocorreu à prestação
de contas da última gestão que
foi aprovada pelas delegadas
e pelos delegados presentes.
Toda a documentação estará
disponível eletronicamente.
Já o quarto dia de discussões
foi marcado pela concepção
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FASUBRA
assustadora nas universidades e
da necessidade da FASUBRA
se atentar e estar sempre
presente na luta feminista e,
também, no avanço dos direitos
e da participação das mulheres
dentro da federação. Entre as
falas do plenário foi ressaltado
que a mesa versou pelo combate
as opressões, mas não contou
com nenhuma representação
das mulheres e dos homens da
diversidade sexual.
O último dia foi marcado
pela plenária final, discussão
de plano de lutas e orientações
para o próximo período.
Encerradas as falas foi feita a
votação final. As cinco chapas

inscritas e o resultado das
eleições foram:
Chapa
1
–
Fasubra
Combativa, Livre e pela
base: 160 votos (14,55%) – 4
coordenações
Chapa 2 – CTB por uma
Fasubra classista e de luta:
157 votos (13,62%) – 4
coordenações
Chapa 3 – Sonhar Lutar:
369 votos (33,33%) – 9
coordenações
Chapa 4 – Ressignificar a
Fasubra pela base : 85 votos
(7,12%) – 2 coordenações
Chapa 5 – UNIR – Unidade,
Resistência e Luta: 334 votos
(31,37%) – 8 coordenações

Foto: Assessoria de Comunicação da ASSUFSM

das opressões, as mulheres, a
diversidade sexual e a negritude
estiveram
presentes
para
colocar suas dificuldades dentro
da categoria e da sociedade,
e qual o norte que desejam
para a federação no próximo
momento. Foi evidenciado
pelas e pelos componentes da
mesa a história da negritude,
o assassinato da juventude
negra nas periferias e o racismo
dentro das universidades e fora
delas. A não garantia de direitos
sociais e a discrepância do valor
da vida foi colocada em foco.
As mulheres relataram os casos
de abuso e de violência contra
elas, que tem ocorrido de forma

Mais de mil delegadas e delegados participaram do XXIII CONFASUBRA.
sintet.ufu

www.sintetufu.org

sintetufu@sintetufu.org

11

LIGEIRINHO

12

SINTET-UFU

sintet.ufu

www.sintetufu.org

sintetufu@sintetufu.org

