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EXPEDIENTEEDITORIAL 

Coordenação Colegiada - SINTET-UFU

Temos diversos desafios para esse 
segundo semestre de 2018

Chegamos ao sétimo mês do ano de 2018, e o cenário político 
da UFU e nacional não é nada favorável para a classe trabalhadora. 
Aproximamo-nos do início do processo eleitoral que será mais restrito 
e limitado do que de costume, uma vez que o poder judiciário está 
proibindo sem nenhuma justificativa jurídica plausível, a inscrição da 
candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva para disputar à presidência 
da República, na qual lidera as intenções de votos. Independente das 
críticas que a Coordenação Colegiada do SINTET-UFU possui em 
relação ao projeto petista de conciliação de classes, nos colocamos em 
defesa para que Lula exerça seu legítimo direito de disputar as eleições 
e que as urnas em outubro apontem a vitória ou a derrota de seu projeto. 
Repudiamos a ação do poder judiciário que nesse momento expressa 
explicitamente sua perspectiva de classe, colocando em cheque o 
discurso de uma suposta neutralidade.

Nós, trabalhadoras e trabalhadores do Serviço Público Federal 
estamos nos mobilizando em defesa dos serviços públicos que 
estão ameaçados pela Emenda Constitucional 95/2016 imposta pelo 
governo golpista de Temer. Nessa luta, buscamos alterar os rumos da 
Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) que na proposta original do 
relator apresentada pelo Senador Dalírio Beber (PSDB-SC), apresenta 
a diretriz de congelamento salarial e de benefícios para servidores 
públicos federais. Dentro da UFU, mantemos viva a luta contra a 
entrega da gestão do Hospital de Clínicas (HC-UFU) para a Empresa 
Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH) que mesmo diante do 
golpe orquestrado pela Administração Superior da universidade na 
reunião ilegal do Conselho Universitário (CONSUN) de 23 de março, 
e mesmo com a assinatura do contrato em Brasília no dia 3 de maio, em 
nada avançou a entrega da gestão do hospital para a Empresa Pública de 
Direito Privado que vai desvincular o hospital da universidade, impor a 
lógica privada de gestão e que desrespeitará a autonomia universitária. 
É fruto de nossa luta, o fato de já se passarem mais de 100 dias do 
golpe imposto no CONSUN, e nada de se avançar na entrega de nosso 
hospital para a EBSERH. Para avançar e fortalecer a luta em defesa 
dos Serviços Públicos, precisamos nos preparar e realizar um grande 
dia nacional de lutas em 10 de agosto, proposta que será apresentada 
em assembleia geral do SINTET-UFU, conforme orientação da 
FASUBRA e das demais entidades nacionais que compõe o Fórum 
Nacional do Serviço Público Federal. Convidamos todas e todos para 
acompanharem as notícias dessa Edição do Ligeirinho e para ficarem 
atentas e atentos com a Assembleia Geral que convocaremos para 
organizar os próximos passos de nossas lutas!
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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.

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.

Exposição SINTET Reciclarte de junho

A oficina SINTET Reciclarte 
expôs seus produtos no saguão 
do Hospital de Clínicas (HC) 
da Universidade Federal de 
Uberlândia (UFU). A exposição 
aconteceu nos dias 6 e 7 de 
junho.  Todos os produtos 
expostos são produzidos por 
aposentadas da universidade 
que participam semanalmente 
da oficina promovida pelo 
sindicato. As participantes 
produzem obras de decoração 
e utilidades do lar a partir de 
materiais recicláveis.

Por Guilherme Gonçalves
Foto: Guilherme Gonçalves
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Um futuro melhor depende da Revoga  ção da Emenda Constitucional 95/2016
Por Coordenação Colegiada

Ainda no final de 2016, 
durante o primeiro ano do golpe 
jurídico-midiático-parlamentar 
que ascendeu Temer de forma 
ilegítima a presidência da 
República, foi promulgada 
a Emenda Constitucional 
95/2016 (EC 95/2016) em 15 
de dezembro, após um imoral 
trâmite no congresso nacional. 
Essa EC 95/2016 fixa por até 
20 anos as despesas públicas 
primárias, corrigindo-as apenas 
pelo índice de inflação. Dentre as 
tais despesas públicas primárias 
estão os investimentos em 
saúde e educação. Segundo o 
DIEESE, se essas regras da EC 
95/2016 tivesse valendo desde 
2006, em que os investimentos 
em educação e saúde fossem 
nesse período corrigidos apenas 
pela inflação a diferença do que 
se investiu em educação de 2006 
a 2016 seria de R$ 384,5 bilhões 
e em saúde a diferença para esse 
mesmo período seria de R$ 

290,8 bilhões. Não é verdade o 
discurso do governo e da grande 
mídia que para a Economia 
crescer e sair de um suposto 
déficit é necessário a imposição 
de uma medida política que 
restringe o investimento estatal 
no serviço público.

Os efeitos dessa EC 95/2016 
no período de 2017 a 2036, 
provocarão um desmonte do 
serviço público que oferta 
para a população o acesso 
a saúde pública e educação 
pública; uma vez que o objetivo 
dessa Emenda Constitucional 
é transferir para a iniciativa 
privada a gestão desses 
estabelecimentos públicos 
para garantir a manutenção 
e (se possível) o aumento da 
taxa de lucro dessas frações 
do capital. Essa EC 95/2016 
institucionaliza por 20 anos, 
um permanente estado de 
exceção econômica mediante 
a imposição de uma política de 

Os efeitos da EC 
95/2016 para a 

proposta da LDO
O relatório do Senador 

Dalírio Beber (PSDB-SC), 
sobre a proposta de Lei de 
Diretrizes Orçamentárias 
(LDO), expresso no PLN 
2/2018, se for aprovado na 
íntegra, proibirá o próximo 
governo a ser eleito de 
conceder reajuste nos salários e 
benefícios para o funcionalismo 
público federal em 2019. O 
relatório também proíbe novos 
concursos públicos. Só terão 
reajuste as categorias que já 
tiverem acordos garantidos 
em lei e só assumirão cargos 

pessoas aprovadas em 
concursos com validade 
até o ano que vem. A 
proposta afirma em seu 
Artigo 92A que:

“Fica vedada a 
aprovação de projeto de 
lei e a edição de medida 
provisória relativos a 
concessão de qualquer 
vantagem ou aumento de 
remuneração, a criação 
de cargos, empregos e 
funções ou alteração de 
estrutura de carreiras 
nos órgãos e entidades 

ajuste fiscal permanente que 
afetará as condições de vida 
da população, independente 
dos governos que possam vir 
a ser eleitos ou independente 
de uma possível melhora da 
situação econômica.
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Um futuro melhor depende da Revoga  ção da Emenda Constitucional 95/2016
da administração direta ou 
indireta, inclusive fundações 
instituídas e mantidas pelo 
poder público, ainda que com 
efeitos financeiros posteriores 
a 2019”

O efeito imediato que 
sentiremos por parte das 
restrições da EC 95/2016, se 
refere a possibilidade da LDO 
restringir reajustes salariais para 
as trabalhadoras e trabalhadores 
do serviço público federal, bem 
como reajuste restrito do valor 
salário mínimo, previsto para 
ficar abaixo de R$1.000,00. 
Essa combinação, além de 
impactar no processo de 
desenvolvimento econômico, 
impactará diretamente as nossas 
vidas; por isso se torna central 
nesse momento, realizarmos 
articulações com as demais 
entidades do serviço público 
federal, estadual e municipal; 
com os movimentos 
populares e de juventude 
que constroem a Frente 
Brasil Popular e a Frente 
Povo Sem Medo, visando 
realizar ações políticas que 
visam a anulação da Emenda 
Constitucional 95/2016, bem 
como a destinação de verbas 
da LDO para as áreas sociais.

O grande setor que será 
beneficiado com a EC 
95/2016 e com a consequente 
proposta da LDO apresentada 
ao Congresso Nacional, será 
o mercado financeiro (em 
sua maior parte os bancos e 
os fundos de investimentos) 

que se beneficiará com a 
garantia do pagamento dos 
serviços e juros da dívida 
pública (não auditada como 
prevê a Constituição Federal 
há 30 anos), que receberá 
mais de 40% do Orçamento 
Geral da União. Isso significa, 
que 40% de toda a riqueza 
produzida no país somada aos 
recursos de nossos impostos, 
ao invés de serem revertidos 
para o financiamento das 
áreas sociais para melhorar 
a saúde pública, a educação 
pública, segurança, cultura, 
esporte e lazer; será destinada 
para atender os lucros 
estratosféricos dos bancos e 
daqueles que lucram com a 

Você Sabia?
A Portaria 193/2018 possibilita o Ministério do Planejamento 

realocar servidoras e servidores públicos federais de forma 
compulsória  em órgãos ou entidades diferentes de onde as 
trabalhadoras e os trabalhadores estão lotados, conforme as 
“necessidades” da União, visando na realidade redimensionar a força 
de trabalho no serviço público federal, transferindo de órgãos que 
serão sucateados e fechados, para outros órgãos prioritários para o 
governo, provocando assim uma menor contratação de trabalhadoras 
e trabalhadores com vínculo ao Regime Jurídico Único para os 
setores públicos e reduzindo assim o alcance da população aos seus 
direitos que são garantidos pelo Serviço Público.

Hoje, 63 Instituições Instituições Federais de Ensino Superior 
atuam com orçamento 28,5% menor, se comparado ao orçamento 
já limitado que foi disponibilizado em 2013 para essas Instituições. 
Essa situação é também consequência da política de ajuste fiscal 
que será aprofundado pelos efeitos da EC 95/2016, já provocando 
nesse último período a demissão de trabalhadoras terceirizadas e 
trabalhadores terceirizados, aumento no preço da alimentação nos 
Restaurantes Universitários, redução do orçamento da Assistência 
Estudantil dificultando a permanência de discentes na Universidade 
oriundos de famílias com baixa renda.

duvidosa dívida pública que o 
governo paga religiosamente.

A FASUBRA Sindical 
em conjunto com as demais 
entidades que constroem o 
Fórum Nacional das Entidades 
do Serviço Público Federal 
estão convocando um dia 
nacional de mobilização para 
o dia 0 de agosto de 2018. 
O SINTET-UFU participará 
desse dia de mobilizações, e 
apresentará em assembleia 
geral a proposta de realizarmos 
uma Paralisação para que 
possamos fortalecer a luta em 
defesa da revogação da Emenda 
Constitucional 95/2016 e por 
garantias de reajuste salarial 
por parte da LDO.
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1964: a ditadura que nunca acabou
Por Raissa Dantas

O último dia 27 de junho 
foi muito além do que a 
vitória brasileira em campo 
na Copa do Mundo, pelo 
menos para aquelas e aqueles 
que prestigiaram e foram 
presenteados com uma 
grande noite de reflexões, 
debates e memórias do 
grande Carlos Eugênio Paz, 
o Clemente, ex-comandante 
da Ação Libertadora Nacional 
(ALN). Por volta das 19h30, 
no anfiteatro do bloco 3Q, 
nos reunimos com o grande 
camarada que empunhou, 
escreveu e construiu as páginas 
de resistência, luta e coragem 
da esquerda brasileira frente à 
Ditadura Militar.

Com a temática de “Maio de 
1968: o que temos a aprender 
com o ano que não terminou?”, 
Clemente foi categórico já nos 
primeiros minutos de sua fala, 

com uma sinceridade rasgada, 
como é conhecido. Ele afirmou 
que “68 terminou sim, depois de 
68 veio 69, depois de 69, 70, 71, 
72, 73, eu mesmo saí daqui só 
em 73. (…) Primeiro é debochar 
da história (afirmar que 1986 
não terminou), segundo é tirar 
a dramaticidade que foi viver 
durante 20 anos uma ditadura 
militar. Aí começa aquela 
história: ‘foi ditadura militar ou 
civil militar?’. Foi militar mesmo, 
porque os civis ficaram danados 
que acharam que os militares iam 
tomar o poder e iam dar pra eles. 
Agora, a serviço de que classes? 
É isso que é importante. A 
serviço do latifúndio, que hoje é o 
agronegócio; a serviço do capital 
financeiro, quer dizer, os bancos; 
e a serviço do capital industrial. 
Ué, eu falei de agora ou eu falei 
dos anos 60? Porque hoje em dia 
continua no poder o agronegócio, 

o capital financeiro e o capital 
industrial. (…) Então eu prefiro 
dizer 1964, a ditadura que nunca 
acabou”.

Carlos Eugênio, muito 
lúcido e com uma memória 
impecável, traçou idas e vindas 
de sua história e da trajetória 
do Brasil, da Ditadura Militar 
e da contemporaneidade, 
resgatando camaradas da 
ALN torturados e mortos pela 
Ditadura e traçando o paralelo 
com Cláudia Silva Ferreira, 
Amarildo, Marielle Franco, 
Marcos Vinícius e tantas e 
tantos outros pretos, pobres e 
periféricos que continuamente 
são executados, torturados e 
desaparecidos pelas mãos do 
Estado, herdeiro do sistema 
político instituído pelos 
Militares. Nas palavras de 
Clemente, “é isso que estamos 
vivendo 50 anos após 1968”.

O público presente no 
debate participou intensamente 
com intervenções, dúvidas 
e comentários, que levaram 
o debate até quase 23h. O 
SINTET-UFU, na figura de 
Mário Guimarães Júnior, foi 
muito elogiado pela iniciativa, 
que não aconteceria sem a 
contribuição do camarada 
Wilson Santos. O coordenador 
geral do sindicato deixou a 
intenção de que o SINTET-
UFU realize o lançamento do 
livro “Mulheres da ALN”, de 
Maria Claudia Badan Ribeiro e, 
ainda, de realizar outros debates 
com a presença de Clemente.
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Na ditadura ou hoje o governo está a serviço do capital financeiro.
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No dia 12 de junho, 
servidoras e servidores da UFU 
se reuniram no anfiteatro D do 
bloco 5O para assembleia geral 
da categoria que teve pauta de 
informes , análise de conjuntura, 
retirada de delegadas e 
delegados para a plenária da 
Fasubra que aconteceu em 15 
e 16 de junho, além do ponto 
sobre o posicionamento do 
SINTET-UFU na assembleia 
da CredUFU sobre ser 
incorporada à Aracoop.

No ponto da tiragem de 
delegadas e delegados houve a 
inscrição de 2 chapas: a Lutar 

Assembleia geral 12 de junho
Por Raissa Dantas

e Resistir, que contabilizou 
um total de 3 representantes e, 
ainda, a Unir, que contabilizou 
um total de 2 representantes.

Por fim, no ponto sobre o 
posicionamento do sindicato na 

assembleia da CredUFU. Por 
consenso ficou aprovado que a 
coordenação do SINTET-UFU, 
tem autonomia referendada pela 
assembleia geral para definir o 
voto da entidade.

Por Raissa Dantas
Assembleia aprova pauta do XXV CONSINTET-UFU

O XXV CONSINTET-UFU 2018 foi centro dos debates 
que aconteceram no dia 22 de junho, no campus Umuarama 
da UFU. Diversas técnicas e técnicos administrativos em 
educação se reuniram para aprovar a pauta do Congresso 
Ordinário do sindicato, que acontecerá entre os dias 27 e 
30 de agosto. A pauta aprovada para o congresso foi: I. 
Análise de Conjuntura; II. A luta por uma universidade 
livre de opressões; III. Os desafios da organização das 
trabalhadoras e trabalhadores na UFU em tempos de 
avanço da Terceirização; IV. O futuro da gestão hospitalar 

do HC-UFU em tempos de EBSERH; V. Assuntos de aposentadoria diante dos ataques do governo; 
VI. Prestação de Contas; VII. Plano de Lutas.

Motoristas da UFU participam de seminário nacional
Por Guilherme Gonçalves
Entre os dias 28 e 30 de junho, motoristas 

oficiais da Universidade Federal de Uberlândia 
(UFU) participaram do IX Seminário Nacional 
da categoria. Ao todo, a delegação de 
Uberlândia contou com nove membros, sendo 
oito motoristas e Lazaro Manoel Rodrigues, 
representante do SINTET-UFU. O evento 
aconteceu em Belo Horizonte e discutiu entre 
outros temas a carreira, a terceirização e 
qualidade de vida
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Paralisação de TAE’s
Por Raissa Dantas

No começo de junho, 
técnicas e técnicos-
administrativos em educação 
(TAE’s) da UFU paralisaram 
suas atividades de trabalho 
como forma de luta contra as 
pautas locais e nacionais da 
classe trabalhadora. No dia 
6, houve o arrastão contra o 
ponto eletrônico de manhã, 
que mobilizou os campi da 
universidade com o diálogo 
direto com a base sobre as 
mudanças no trabalho que 
estão em curso.

Na parte da tarde aconteceu a 
mesa “200 anos de Marx e sua 
contribuição para as lutas das 
trabalhadoras e trabalhadores”  
com a convidada Eliane Soares, 
professora do Instituto de 
Ciências Sociais, e Alexandre 
Igrecias, assessor político do 
sindicato.

Eliane Soares fez um 
apanhado da vida de Karl Marx 
numa perspectiva biográfica 
e do militante, tantas vezes 
fragmentado às contribuições 
teóricas e intelectuais de sua 
vida. Já Alexandre Igrecias 
apresentou a síntese do Estado 
como balcão de negócios 
da burguesia, pontuando a 
emenda constitucional 95, 
lei da terceirização, reforma 
trabalhista, privatizações, 
encarceiramento em massa, 
extermínio da juventude negra 
e pobre.

Já no dia 7 de junho, a 
paralisação das técnicas e 
técnicos-administrativos em 

educação ocupou o campus 
Umuarama, com muitas 
reflexões acerca da sintonia 
entre as experiências de 
retrocessos na UFU conectadas 
a uma conjuntura nacional 
de precarização e desmonte 
dos serviços públicos. Foram 
convidados e convidada para o 
debate o presidente da ADUFU, 
professor Benerval Santos, a 
TAE e presidenta da Comissão 
de Jornada de Trabalho (CJT), 
Jaciara Boldrini, e também 
Carlos Monteiro, assessor 
técnico do SINTET-UFU.

O debate iniciou com as 
contribuições de Benerval 
Santos, que traçou um 
panorama de construção do 
pré-golpe, que passou desde 
o sucateamento dos serviços 
públicos, até a centralidade do 
petróleo nas relações e disputas 
geopolíticas do Brasil referente 
ao mundo.

Na sequencia, Jaciara 
Boldrini apresentou a todas 
e todos as batalhas que a 

comissão tem travado contra 
a Reitoria, que numa prática 
de morosidade e burocracia, 
trabalha em consonância com 
o Ministério Público Federal 
(MPF) no sentido de minar as 
possibilidades do projeto das 30 
horas ser aplicado na UFU.

Carlos Monteiro concluiu as 
apresentações com os aspectos 
fundamentais do debate sobre a 
Empresa Brasileira de Serviços 
Hospitalares (EBSERH) e 
a UFU. O assessor técnico 
do SINTET-UFU apontou 
algumas das  irregularidades 
que ocorreram para a aprovação 
da EBSERH, apresentando 
diversos pontos dos anexos que 
a UFU tentou omitir ao divulgar 
apenas o contrato.

Após as apresentações 
ocorreu um valoroso debate 
entre todas e todos presentes 
na atividade, que puderam 
apresentar outros pontos e 
saberes sobre as questões 
levantadas pelos convidados e 
pela convidada.
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Marx foi apresentado como o militante que foi e suas contribuições.
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Mulheres debatem o cotidiano profissional
Por Guilherme Gonçalves

No dia seis de julho, o 
SINTET-UFU através de sua 
Coordenação de Políticas Sociais 
e em parceria com o Conselho 
Regional de Serviço Social 
(CRESS), realizou o debate 
“Mulheres Trabalhadoras: 
desafios e perspectivas no 
cotidiano profissional”. O 
evento aconteceu no anfiteatro 
D do bloco 5O, campus Santa 
Mônica da Universidade 
Federal de Uberlândia 
(UFU). As debatedoras foram 
Elenita Pinheiro, professora 
da Faculdade de Educação 
(FACED-UFU) e Soraia Veloso, 
professora da Faculdade de 
Ciências Integradas do Pontal 
(FACIP-UFU).

Com bom público, o anfiteatro 
foi tomado por rico debate sobre 
a condição e as perspectivas das 
mulheres trabalhadoras para hoje 
e o futuro. A primeira a debater 
foi a professora Soraia Veloso 
que iniciou dizendo o quanto 
espaços assim são importantes 
e necessários. “Esses debates 
são importantes durante todo o 
ano, precisamos desvincular o 
assunto do dia 8 de março, que é 
uma data de destaque, mas não 
pode ser o único período para a 
abordagem de um tema sério”.

A professora do Pontal 
apontou ainda a perversidade 
da reforma trabalhista aprovada 
pelo Congresso Nacional. “A 
reforma trabalhista vem para 
massacrar a classe trabalhadora 
e pressionar ainda mais as 
mulheres com relação aos seus 

direitos, principalmente, os 
relacionados à maternidade”. 
A docente ainda enfatizou 
que chefias, tanto na iniciativa 
privada, quanto no serviço 
público, precisam entender a 
importância do respeito aos 
direitos das mulheres. “As 
empresas devem entender que 
as mulheres têm direitos como 
a licença maternidade que deve 
ser respeitada. E no serviço 
público também devemos ficar 
atentas, pois, às vezes as chefias 
pressionam a trabalhadora a não 
cumprir os 180 dias de licença 
para que o setor não fique 
desfalcado por muito tempo. 
E isso não pode ser tolerado”, 
finalizou Soraia Veloso.

Em seguida foi à vez de 
Elenita Pinheiro contar um 
pouco de sua experiência. 
“Quando eu comecei a 
trabalhar, eu não tinha noção 

dos meus direitos, não sabia 
o que era a Consolidação das 
Leis de Trabalho (CLT), e 
depois de muito tempo percebi 
que essa falta de noção era 
propositalmente negada às 
trabalhadoras e trabalhadores”. 

A professora da Faculdade 
de Educação finalizou dizendo 
que a luta para acabar com o 
preconceito é dura, pois ele é 
culturalmente disseminado. 
“O machismo, a misoginia, o 
sexismo, etc, ainda são muito 
fortes, pois culturalmente a 
sociedade é moldada assim, 
inclusive mulheres que praticam 
ações machistas, misóginas e 
sexistas”, completou.

Após as explanações das 
debatedoras, as presentes e 
os presentes puderam relatar 
experiências e fazer perguntas 
as professoras. Houve também 
sorteio de brindes.
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Descumprimento de direitos trabalhistas não podem ser tolerados.



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

LIGEIRINHO

10

SINTET-UFU

Plenária nacio nal da FASUBRA
Por Raissa Dantas

Nos dias 15 e 16 do mês de 
junho, em Brasília – Distrito 
Federal, ocorreu a Plenária 
Nacional da FASUBRA, com 
pauta sobre a luta pelas 30 horas 
em todas as Universidades 
Federais do país, a entrada 
da EBSERH nos HCU´s, 
análises de conjunturas e 
planos de luta, bem como a 
posse da nova Coordenação 
dos dirigentes eleitos no 
CONFASUBRA/2018.

No primeiro dia, composto 
por dois momentos distintos, 
foram discutidas as pautas 
sobre a flexibilização da 
jornada de trabalho nas 
Universidades Federais, a 
EBSERH e houve, ainda, a 
posse da nova coordenação 
colegiada da FASUBRA.

Jaciara Boldrini, técnica 
administrativa em educação 
e presidenta da Comissão 
Permanente de Jornada de 
Trabalho (CJT) da UFU, 
compartilhou conosco um 
relato detalhado sobre os dias de 
organização e planejamento da 
categoria, enfatizando que “no 
que tange às 30 horas, assunto 
mais debatido durante os dias de 
Plenária, além de palestras sobre 
a legalidade da flexibilização, 
a necessidade enquanto 
ampliação do atendimento das 
Universidades e maior qualidade 
de vida dos servidores, bem 
como a conjuntura política e 
social acerca da jornada de 
trabalho dos trabalhadores 
como meio de exploração 

social, trazendo conhecimento 
para ampliar a luta e o debate 
em toda Universidade”.

Boldrini ainda ressaltou 
que “independente do 
estágio a qual se encontra a 
implementação das 30 horas na 
Universidade, todas enfrentam 
hoje um forte embate com o 
tribunal de contas, a AGU, a 
Administração Superior e o 
governo, como um todo. Ou 
seja, é indiscutível e notório 
que existe um amplo “acordo” 
e ataque para que não seja 
implantado a flexibilização 
nas Universidades, bem como 
que seja revertido a jornada 
daquelas que já iniciaram 
ou possuem a flexibilização. 
Universidades como do Rio 
Grande do Sul e Paraíba que, 
apesar de contarem com o 
apoio de sua Administração 
Superior, enfrentam ainda sim 
dura batalha contra o Tribunal 
de Contas e a AGU”.

A presidenta da CJT/UFU 
conclui que somente haverá 
sinalização efetiva de avanço na 
pauta das 30 horas quando essa 
se tornar uma luta unificada de 
toda a FASUBRA, que já vem 
realizando um trabalho nas 
Universidades Federais de todo 
o país no sentido de esclarecer 
e encampar a flexibilização da 
jornada. 

Sobre o debate da EBSERH, 
houve rodada de falas das 
Universidades presentes sobre 
a atualização de como se deu 
e está ocorrendo a gestão 

dos HCU’s pela empresa. Os 
relatos apresentados foram 
sintonizados no sentido dos 
problemas enfrentados, como 
demissão em massa dos 
servidores, disponibilidade 
dos servidores estatutários, 
sendo estes substituídos 
por trabalhadores celetistas, 
precarização do trabalho e 
precarização do atendimento, 
sem inserção de verbas 
prometidas. Assim, todas as 
promessas feitas com a entrada 
da EBSERH nos HCU´s não 
só não foram cumpridas como 
as que garantiam algum direito 
foram descumpridas, deixando 
os Hospitais com ausência de 
recursos materiais e humanos.

Na análise de conjuntura e 
plano de ação, a FASUBRA 
apontou a importância dos 
sindicatos apoiarem a luta 
do dia 19 e 20, pela data 
base dos servidores públicos. 
Os sindicatos destacaram 
as lutas que enfrentam nos 
ataques aos direitos dos 
trabalhadores, como revisões 
de aposentadorias, cortes de 
insalubridades, perseguições 
aos servidores que lutam 
por seus direitos e assédio 
moral, ou seja, toda forma 
de ataque visando destruir o 
funcionalismo público das 
Universidades está sendo feito 
em todas as Universidades, 
sem distinção.

Outro ponto destacado foi a 
necessidade da construção de 
uma Greve a partir de agosto, 
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Plenária nacio nal da FASUBRA
porém esta greve deverá ser 
construído de forma forte com 
o funcionalismo público da 
educação como um todo, uma 
vez que somente nesta união será 
possível a obtenção de vitória.

Como plano de luta, ficou 
definido que a FASUBRA 
trabalhará em defesa da 

Conforme indicativo da Plenária da FASUBRA, o SINTET-UFU organizou junto à categoria 
uma caravana à Brasília pela data base dos servidores públicos. No dia 19 o funcionalismo 
presente na capital federal organizou uma caminhada que culminou em uma vigília em frente 
ao STF. A caravana de Uberlândia chegou na manhã do dia 20 para somar às movimentações, 
compondo uma vigília silenciosa em frente ao STF, durante a sessão dos ministros. Karla Dias, 
TAE da UFU que esteve na caravana à Brasília relatou que “a FASUBRA tentou negociar com 
a força policial que acompanhava o ato para tentar fazer transmissão do julgamento, com telão 
e caixa de som, mas não fomos autorizados”. Apesar da disposição de toda a categoria presente 
que acompanhou a sessão do STF, a discussão pouco avançou. Dias ressaltou a importância da 
participação nessa manifestação em Brasília, dada a necessidade de pressionar os ministros pela 
data base do funcionalismo público. O SINTET-UFU acompanha as próximas movimentações 
do plano de lutas e dos chamamentos da FASUBRA.

Implementação das 30 horas 
em todas as Universidades; 
elaborará uma análise de 
todos os HCU´s sob gestão 
da EBSERH, demonstrando 
a precariedade destes e os 
problemas enfrentados pelos 
trabalhadores; continuará na 
luta em defesa dos servidores e 

contra os diversos ataques que 
veem sofrendo e trabalhará 
na construção de uma greve 
nacional que abranja todo 
o funcionalismo público da 
educação, que vem sofrendo 
ataques do governo, buscando 
uma greve forte para enfrentar 
a luta que virá.

Foto: FASUBRA Sindical
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SINTET-UFU realiza audiência pública  sobre insalubridade na universidade
Por Guilherme Gonçalves

Na manhã do dia 14 de 
junho, foi realizada audiência 
pública sobre insalubridade 
na Universidade Federal de 
Uberlândia (UFU). O evento 
aconteceu no anfiteatro C, bloco 
5O, campus Santa Mônica. 
A audiência foi mediada pela 
Coordenadora Geral do SINTET-
UFU, Elizete Mendes Rosa.

A audiência serviu para 
debater e esclarecer as 
mudanças na política de 
pagamento do adicional 
de insalubridade dentro 
da universidade, que tem 
afetado muitas trabalhadoras 
e trabalhadores. O primeiro 
a falar sobre o assunto foi o 
presidente da Associação dos 
Docentes da Universidade 

Federal de Uberlândia 
(ADUFU), professor Benerval 
Pinheiro Santos. Para ele, 
o corte na insalubridade é 
reflexo da política golpista do 
presidente Michel Temer. “A 
PEC 55 que congelou os gastos 
com saúde e educação por 20 
anos reflete dentro da UFU, que 
sofreu cortes em sua verba e, 
assim, obrigou a universidade 
a fazer remanejamentos em seu 
orçamento”, disse o docente.

Santos ainda salientou um 
acórdão firmado entre a UFU e 
o Ministério Público (MP), no 
qual a administração superior 
também tem se apoiado 
para cortar o benefício. “A 
universidade tem um acordo 
com o Ministério Público 

para que sejam revistos os 
pagamentos de adicional para 
evitar pagamentos indevidos, 
porém, tem cortado o benefício 
de pessoas que realmente 
tem esse direito”, finalizou o 
presidente da ADUFU.

Em seguida, José Humberto 
de Almeida, médico e diretor 
de qualidade de vida e saúde 
do servidor, contemporizou 
que as Orientações Normativas 
(ON) que regem o pagamento 
da insalubridade são ruins. 
“As orientações normativas 
estão completamente erradas, 
no entanto, a própria classe 
trabalhadora se omitiu e não 
batalhou para reverter essas 
alterações”, afirmou Almeida. 
O diretor ainda mostrou que 
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UFU tem cortado os adicionais de trabalhadoras e trabalhadores que atuam em locais insalubres.
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as ON’s são claras no que se 
refere aos beneficiários. “As 
orientações normativas afirmam 
que o adicional de insalubridade 
deve ser pago apenas as pessoas 
que trabalham em contato com 
agentes insalubres durante toda 
a jornada de trabalho, segundo 
ela, quem fica em contato com 
agentes insalubres por apenas 
uma parte da jornada não tem 
direito ao benefício”, explicou.

O terceiro a falar foi 
José Carlos Muniz Filho, o 
advogado e assessor jurídico 
do SINTET-UFU e que lida 
diretamente e diariamente com 
o problema do adicional de 
insalubridade das servidoras 
e servidores da UFU. Ele 
seguiu o caminho da crítica 
à postura da administração 
superior referente a essa 
questão. “A universidade vai 
até os laboratórios para cortar 
os adicionais de insalubridade, 
mas não vai para ver os 
problemas e consertá-los. 
Há laboratórios dentro da 
universidade que deveriam 
estar interditados, mas estão 
abertos e as trabalhadoras e 
trabalhadores não recebem 
a insalubridade”, criticou o 
assessor.

Filho ainda citou um caso 
que ele presenciou dentro da 
universidade e que contradiz 
a postura da administração 
superior.  “Fui acompanhar 
uma perícia na UFU com um 
engenheiro da FAEPU e ele 

estava constrangido, pois a 
fundação pagava para ele o 
adicional de insalubridade 
para ele analisar o ambiente 
e cortar a insalubridade dos 
trabalhadores e trabalhadoras 
da UFU. Pra FAEPU ele estava 
em local insalubre, para a UFU, 
o ambiente não era insalubre” 
exemplificou o advogado.

Para finalizar, falou o Pró-
Reitor de Gestão de Pessoas da 
UFU, professor Márcio Magno 
Costa. O pró-reitor afirmou que 
a administração superior tem 
apenas buscado cumprir o que 
é determinado. “A universidade 
tem buscado cumprir as 
determinações. Estamos 
revisando os laudos baseados 
nas orientações normativas”.

Sobre alguns 
questionamentos referentes 
aos problemas estruturais de 
alguns laboratórios de pesquisa, 
o docente pediu que as técnicas 

e técnicos-administrativos 
busquem o caminho da 
burocracia.  “Nos locais onde 
há dificuldades estruturais, 
a sugestão é que a unidade 
acadêmica faça um laudo e peça 
para a administração superior 
a adaptação do local para 
adequá-lo as normas. Mesmo 
com o orçamento apertado, 
a administração buscará a 
melhoria do ambiente de 
trabalho”, finalizou Costa.

Após as explanações 
dos convidados, a fala foi 
aberta ao público que fez 
diversos questionamentos 
sobre o assunto. Todas as 
perguntas foram respondidas. 
O SINTET-UFU agradece a 
participação de todas e todos e 
reitera que continuará na luta 
para que as trabalhadoras e 
trabalhadores que tem direito 
ao adicional de insalubridade 
recebam o benefício.
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Um dos motivos para os cortes de insalubridade é o congelamento 
dos investimentos em educação através da PEC 55.
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Todo apoio à greve da FAEPU!

A Coordenação Colegiada do SINTET-UFU manifesta todo seu apoio à greve das trabalhadoras 
e trabalhadores da Fundação de Assistência, Estudo e Pesquisa de Uberlândia (FAEPU) iniciada 
no dia 10 de julho de 2018, após meses de atrasos recorrentes no pagamento dos salários. Em 
assembleia lotada foi deflagrada greve por tempo indeterminado até que seja garantida a regularidade 
nos pagamentos.
O SINTET-UFU faz um chamado ao conjunto das servidoras e servidores do Hospital de Clínicas 
(HC-UFU), da população usuária do Sistema Único de Saúde (SUS) que se somem na luta e no 
apoio às funcionárias e aos funcionários da fundação que lutam pelo direito básico de receber pelo 
importante trabalho que exercem, salvando vidas e garantindo o atendimento de qualidade pelo qual 
é reconhecido nosso Hospital Universitário.
Sem salário, sem trabalho! Toda força à luta das trabalhadoras e trabalhadores da FAEPU!

Coordenação Colegiada do SINTET-UFU


