EDITORIAL

Caminharemos e resistiremos
de mãos dadas!
Nesse dia 28 de Outubro de 2018, se encerrou o segundo turno
das eleições presidenciais de nosso país. Esse segundo turno foi
marcado por uma polarização explícita: Uma candidatura que
defendeu a Democracia e a preservação de direitos sociais que foi a
de Fernando Haddad, e outra candidatura que expressou a política do
ódio, da discriminação e de um programa pautado pela diminuição
do Estado na garantia de nossos direitos.
A FASUBRA Sindical e o SINTET-UFU, em defesa da
democracia, da liberdade de expressão e da preservação de nossos
direitos sociais; convidou a categoria a votar na candidatura de
Fernando Haddad. Perdemos a eleição, é justo que fiquemos tristes
e preocupados, com a gente, com os nossos, com o Brasil. Mas a
tristeza tem que se transformar rapidamente em resistência. Pois
perdemos uma batalha, mas não perdemos a guerra.
Logo após a publicação do resultado, o candidato vencedor
(Jair Bolsonaro) foi questionado pelo repórter sobre como pensa
em pacificar o país. Como era de se esperar, o presidente eleito
respondeu que não é nenhum “Caxias” (fazendo menção ao militar
Duque de Caxias), mas que seguirá o exemplo de Duque de Caxias
e pacificará o país. Destacamos que Duque de Caxias, é também
reconhecido como “Duque de Ferro” por representar como um dos
maiores repressores às revoltas populares e também responsável por
milhares de mortos. O SINTET-UFU entende que não é dessa paz
que precisamos, e alertamos todas e todos que temos que mantermos
atentos e atentas para que possamos lutar contra qualquer tentativa
de retirada de direitos civis e de liberdade de expressão em nossa
sociedade, em defesa de nossa liberdade sindical e em defesa de
nossos direitos sociais. Nesse sentido, possivelmente as duas grandes
lutas que teremos que organizar nesse próximo período passam
pela defesa da UFU pública-estatal, gratuita com sua liberdade de
pensamento, ensino, pesquisa e extensão, pela luta contra qualquer
tentativa de Jair Bolsonaro de retirar nossos direitos previdenciários.
Eles venceram essa batalha eleitoral, mas não venceram a
guerra! Vamos permanecer juntas e juntos, resistindo em defesa
da democracia e da liberdade e como diz Carlos Drummond de
Andrade, nós não seremos poetas de um mundo caduco, também
não cantaremos um mundo futuro, estamos preso à vida e olhamos
nossos companheiros que estão taciturnos e nossas companheiras
que estão taciturnas, mas que nutrem grandes esperanças. O presente
é tão grande e não nos afastaremos, caminharemos e resistiremos de
mãos dadas!
Coordenação Colegiada - SINTET-UFU
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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.

Aposentados, aposentadas e pensionistas
participam de seminário da FASUBRA
Por Guilherme Gonçalves
Foto: Jesiel Araújo - FASUBRA

Os aposentados, aposentadas
e pensionistas que compõem
a base do SINTET-UFU
participaram do V Encontro
Nacional da categoria. O
seminário organizado
pela
FASUBRA aconteceu entre os
dias 27 e 30 de setembro, em
Brasília-DF.
O espaço foi construído para
sintet.ufu

a troca de experiências e
aprendizados que dão base
para a luta pelos direitos de
todas e todos. As participantes
e os participantes levaram
para a federação informações
das bases, por outro lado,
trouxeram
propostas
e
direcionamentos para os
sindicatos.

www.sintetufu.org

As representantes e os
representantes de Uberlândia
foram escolhidos em reunião
realizada no dia 21 de
setembro. O evento aconteceu
no anfiteatro A do bloco 5O,
campus Santa Mônica e foi
conduzido democraticamente
como sempre foi à marca do
SINTET-UFU.

sintetufu@sintetufu.org
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Ação judicial referente ao PASEP

Por Jurídico SINTET-UFU

O PASEP é um Programa
de Formação do Patrimônio do
Servidor (público) e foi criado
em 1970 com o objetivo de
melhor distribuição de renda,
porém, foi extinto em 1988.
Quem ingressou no serviço
público antes de 1988, tem
direito à retirada deste fundo. O
grande problema é que ao sacar
os valores no Banco do Brasil,
muitos servidores não tiveram
a devida incidência da correção
monetária. Por isso, é cabível
uma ação judicial para corrigir
o valor sacado.
A grande questão tem a ver
com a prescrição. Segundo o
Superior Tribunal de Justiça
(STJ), em decisões de 2012,
o prazo é de 5 anos a partir do
saque ou a partir da morte, caso
não tenha sacado antes.
A maioria dos servidores
que procuram o setor jurídico
do SINTET-UFU já estão
aposentados há muito tempo,
então,
provavelmente,
a
prescrição já ocorreu.
O primeiro passo é verificar
caso a caso. Pelo site do Banco
do Brasil é possível que o
servidor público consulte se há
algum saldo a ser recebido. Se já
recebeu, temos que nos atentar
às datas, que provavelmente
só um extrato mais detalhado
pode indicar.
Veja o parecer do ANDES
sobre o caso: “A Lei
Complementar nº. 26 trazia, em
seu art. 4º, § 1º, a possibilidade
de saque, por parte daqueles
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que fossem titulares de contas
individuais do PIS/PASEP,
dos eventuais saldos nelas
existentes em alguns casos
específicos, hipóteses que
vieram a ser ampliadas pela
Medida Provisória (MP) 797,
de agosto de 2017, e pela atual
Lei nº. 13.677, de 18 de junho
de 2018. Os proprietários de
tais contas tinham valores
referentes
a
depósitos
realizados mensalmente nas
suas contas individuais, desde o
ano de 1972 até o ano de 1989,
e poderiam realizar a retirada
de tais valores com a correção
monetária correspondente.
Ocorre que, após o saque
dos valores, os proprietários
de tais contas se deparavam
com um montante que, tendo
em vista o tempo e a possível
correção monetária que deveria
ter ocorrido, se mostrava
muito baixo e desproporcional
aos valores investidos. Com
isso, se passou a observar que
os valores à disposição dos
correntistas eram efetivamente
menores do que aqueles que ali
deveriam constar, motivo pelo
qual surgiu a possibilidade de
questionamento judicial dos
valores de correção monetária
referentes aos saldos das contas
de PIS/PASEP.
A jurisprudência acerca da
temática ainda é incipiente,
mas há decisões relevantes
reconhecendo a efetiva correção
monetária dos valores desde a
data dos depósitos até a data do
sintet.ufu

saque, valores que são muitas
vezes superiores aos sacados
pelos proprietários.
Para o ajuizamento da
demanda referente à correção
monetária dos saldos de PIS/
PASEP é fundamental que
o saque dos valores tenha
ocorrido, no máximo, há até 5
anos desde a data da distribuição
do processo, de modo que
saques anteriores a setembro
de 2013 não gerarão direito
ao questionamento judicial da
matéria. Aos saques posteriores
a tais datas, no entanto, podem
gerar o direito ao questionamento
das correções, com valores
diferenciados a depender do
valor efetivamente depositado
em cada conta até o ano de 1989.
Além disso, é possível que a
prescrição também seja contada
a partir da data da aposentadoria
do servidor ou da data do seu
falecimento, se ainda estivesse
na ativa.
Fundamental
para
um
eventual
ajuizamento
da
ação é a obtenção do extrato
analítico da conta do PASEP,
emitido pelo Banco do Brasil,
com o detalhamento de toda a
movimentação financeira da
conta em questão e da eventual
correção. Tal documento será
fundamental para a análise do
valor potencialmente devido, a
ser cobrado no processo.
Entre em contato com jurídico
do SINTET-UFU e saiba mais.
O telefone é o 3214-1649 ou na
sede do sindicato.

www.sintetufu.org

sintetufu@sintetufu.org
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Plenária Nacional da FASUBRA
Por Guilherme Gonçalves

Entre os dias 14 e 16 de setembro, técnicas e
técnicos-administrativos em educação de todo
o Brasil se reuniram em Brasília para a Plenária
Nacional da FASUBRA. Ao todo, foram 140
delegados representando 36 entidades sindicais.
Devido ao período eleitoral, a conjuntura
política teve grande destaque nas discussões
sobre o futuro da categoria e as lutas que devem
ser travadas para a melhoria das condições de
trabalho e de vida.
A plenária indicou, dentre outros coisas, que
tanto a federação, quanto os sindicatos continuem
a mobilização em defesa do serviço público e

revogação da Emenda Constitucional (EC) 95.
Todas as indicações e encaminhamentos estão
disponíveis no Informe de Direção 3, de setembro,
que está disponível no site da FASUBRA.

GT Mulheres

Por Guilherme Gonçalves

Foto: Guilherme Gonçalves

Na tarde do dia 13 de setembro, mulheres
da base do SINTET-UFU se reuniram na sede
do sindicato para o Grupo de Trabalho (GT) de
Mulheres. A intenção é fortalecer e construir a
luta das mulheres por uma sociedade mais justa,
igualitária e sem preconceitos. O encontro foi
iniciado com uma dinâmica de apresentação e
em seguida foi aberto um espaço para que todas
falassem das angústias e situações vividas no
dia a dia.
O GT construiu também o Seminário da Mulher
Trabalhadora, que seria um evento preparatório política complicada antes da eleição fizeram a
para o Seminário Nacional de Mulheres da federação cancelar o evento, que deve ocorrer em
FASUBRA. No entanto, devido a conjuntura data ainda a ser definida.

Reitor tem prazo para dar resposta sobre as 30 horas
Por Guilherme Gonçalves

Pela primeira vez desde
que a Comissão de Jornada de
Trabalho (CJT) foi instaurada,
e começou a trabalhar nos
estudos de viabilidade de
flexibilização de jornada de
trabalho em 30 horas, o reitor
Valder Steffen Júnior tem prazo
para responder sobre o assunto.
Após reunião entre o SINTETUFU, a CJT, Procuradoria
Geral da UFU e Administração
sintet.ufu

Superior
da
universidade
realizada no dia 27 de setembro,
prazos foram estabelecidos.
Assim, o reitor da UFU tem
até o começo de novembro para
implantar ou não a flexibilização
na universidade. Se a resposta
for favorável o Hospital de
Clínicas e Odontológico serão
os primeiros a flexibilizar a
jornada. No entanto, como
tem sido praxe dessa gestão

www.sintetufu.org

universitária, é possível que
o reitor tente ganhar mais
tempo para dar a resposta.
Assim, é fundamental que
todas as técnicas e técnicosadministrativos
continuem
a mobilização em direção a
essa importante conquista,
principalmente, nas atividades
que o SINTET-UFU realizará
sobre o tema. Fiquem atentas
e atentos a nossa agenda.

sintetufu@sintetufu.org
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DESCONTOS SOBRE APH E TERÇO DE
FÉRIAS SÃO JULGADOS PELO STF

Por Jurídico SINTET-UFU
Foto: ACSPA

O
Supremo
Tribunal
Federal (STF) decidiu na
última quinta-feira sobre a
incidência de contribuição
previdenciária
sobre
as
parcelas que não são
incorporadas na aposentadoria
do(a) servidor(a), como
o Adicional de Plantão
Hospitalar (APH), terço de
férias, entre outras verbas.
Por maioria de votos foi
decidido que não deve ocorrer
desconto
previdenciário
sobre verbas que não se
incorporam na aposentadoria,
como afirmou o relator, Luís
Roberto Barroso:
“Não incide contribuição
previdenciária sobre verba não
incorporável aos proventos
de aposentadoria do servidor
público, tais como terço de
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férias, serviços extraordinários,
adicional noturno e adicional de
insalubridade”.
Vale destacar que o referido
processo esteve paralisado
por quase dois anos no STF
em razão de vista solicitada
pelo Ministro Gilmar Mendes
e sucessivos adiamentos de
julgamento, situação frente
a qual a Assessoria Jurídica
do SINTET-UFU apresentou
reclamação formal junto ao
STF, questionando a demora no
julgamento da causa.
Com isso, vários processos
do Brasil todo que estavam
suspensos
aguardando
a
manifestação do STF, retomarão
em breve a marcha processual
normal, em especial os relativos
ao desconto previdenciário
sobre a APH.
sintet.ufu

ATENÇÃO: Para quem
não entrou com a ação,
ainda é possível requerer
que parem com os descontos,
bem como que sejam
devolvidos ao servidor(a) os
valores retroativos referentes
aos últimos cinco anos.
Aos sindicalizados(as) o
processo pode ser ingressado
gratuitamente pela assessoria
jurídica do SINTET-UFU
e o sindicato não desconta
nenhum percentual sobre
o valor devido aos(as)
servidores(as).
Fique atento com ao
prazo: caso o(a) servidor(a)
não tiver dado entrada no
processo é importante fazê-lo
o mais rápido possível. Entre
em contato como Sintet-UFU
no telefone 3214-1649.

www.sintetufu.org
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UNIMED não renovará plano de saúde
Por Guilherme Gonçalves

A UNIMED, prestadora
de serviço de plano de saúde
das técnicas e técnicosadministrativos em educação
da Universidade Federal de
Uberlândia (UFU) informou
que não renovará o contrato
vigente
atualmente.
O
argumento do plano de saúde
para o encerramento do
contrato é a falta de interesse
no atual modelo contratual de
faixa única, ou seja, todas as
servidoras e servidores pagam
o mesmo valor, independente
da faixa etária da conveniada
ou conveniado. A variação
dos valores só acontece de
uma modalidade para outra,
planos mais básicos são mais
baratos e os mais completos
são mais caros.
Apesar disso, a Comissão de
Saúde Suplementar se esforçou
e buscou a manutenção do
acordo com a UNIMED em
seguidas reuniões, porém, a
renovação do atual modelo foi
recusada pela empresa. Assim,
nova licitação será aberta pela
universidade para a escolha de
uma nova prestadora de plano
de saúde para as servidoras
e servidores da instituição.
No entanto, a nova licitação
será nos moldes de mercado,
conforme
orientado
pela
Agência Nacional de Saúde
(ANS), ou seja, por faixa etária
com variação dos valores
de acordo com a idade da
conveniada e conveniado.
sintet.ufu

É preciso ressaltar que a
comissão não tem o poder
de deliberação, ela apenas
negocia e apresenta as
propostas para as técnicas e
técnicos-administrativos, que,
em assembleia deliberam o
fechamento do contrato ou
não. A Comissão de Saúde
Suplementar informa ainda, que
as conveniadas e conveniados
podem utilizar o atual plano

www.sintetufu.org

até o 31 de dezembro de 2018.
Até essa data a UNIMED deve
atendar todas e todos.
Já o SINTET-UFU informa
que está atento a situação,
inclusive com seu setor jurídico.
No entanto, comunica que
não possui responsabilidade
na busca e negociações com
novas empresas interessadas
em prestar o serviço de plano
de saúde.

sintetufu@sintetufu.org
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CME terá climatização após luta de
TAE’s e SINTET-UFU
Por Guilherme Gonçalves

Após anos de sofrimento
na Central de Materiais e
Esterilização
(CME),
as
trabalhadoras e trabalhadores
do setor finalmente terão
melhores
condições
de
trabalho. As companheiras
e companheiros que atuam
no local enfrentam há muito
tempo as altas temperaturas do
ambiente, principalmente em
dias mais quentes.
Em determinados períodos a
temperatura chega aos 38 graus,
porém, a sensação térmica
supera os 40 graus. Para tentar
solucionar o problema, as
trabalhadoras e trabalhadores
da CME buscaram o apoio do
SINTET-UFU que deu todo o
suporte necessário.

Foram diversas reuniões
e uma visita ao local que
apontou as altas temperaturas
e as péssimas condições
de trabalho. Além de essas
condições serem prejudiciais
a saúde das servidoras e
servidores, a temperatura
elevada coloca em risco
pacientes do Hospital de
Clínicas (HC), uma vez
que o clima é propício ao
desenvolvimento de bactérias
que não devem entrar em
contato com os materiais
hospitalares usados na unidade.
Buscando resolver o problema
de uma vez por todas, durante
a paralisação das técnicas e
técnicos-administrativos
em
educação (TAE’s) da UFU no

dia 4 de outubro, a Coordenação
Colegiada do sindicato e
uma comissão formada por
funcionárias e funcionários da
CME se reuniu com a direção
do HC. Durante o encontro a
administração do hospital se
prontificou a resolver a situação,
inclusive, já tendo o dinheiro
para a compra e instalação de
equipamento de climatização.
No dia 1 de novembro, a
direção hospitalar se reuniu
com as trabalhadoras e
trabalhadores para anunciar
a disponibilidade de 55 mil
reais voltados para a compra
do equipamento. Também foi
divulgado o cronograma das
obras de instalação. No entanto,
continuaremos de olho.
Foto: Alexandre Igrecias

Durante paralisação de TAE’s, trabalhadoras e trabalhadores pressionaram e se reuniram com a direção
do Hospital de Clínicas para cobrar a solução do problema.
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Por Guilherme Gonçalves

Todo mundo já deve ter
percebido como os homens
podem ser teimosos em
algumas situações, inclusive,
na hora de cuidar da sua
saúde. E foi para chamar a
atenção dos homens para
os cuidados com a saúde, e
principalmente, a busca da
conscientização a respeito do
câncer de próstata, que surgiu
o Novembro Azul.
A campanha tem sua origem
na Austrália em 2003, quando
alguns amigos resolveram
deixar o bigode crescer com o
objetivo de chamar a atenção
para a saúde masculina.
Aos poucos a campanha foi
ganhando adeptos em todo o

mundo, e atualmente é feita em
mais de 20 países.
No Brasil, ela foi trazida
pelo Instituto Lado a Lado
pela Vida e pela Sociedade
Brasileira
de
Urologia
(SBU) em 2008. Apesar de
buscar a conscientização
da para a saúde masculina
e o diagnóstico precoce
para o câncer de próstata, a
campanha busca quebrar o
preconceito de homens com
relação ao exame de toque.
O fato de o exame envolver
palpação da próstata pelo
reto transforma algo sério em
motivo de piadas.
O câncer de próstata é o
mais incidente em homens, e

por isso não deveria ser motivo
de piadas e preconceitos. É
o sexto tipo de câncer mais
frequente no mundo e o
segundo mais mortal entre
os homens. A estimativa
é que 1 a cada 6 homens
sofrerão com a doença. Um
caso é diagnosticado a cada
7,6 minutos, e um óbito por
câncer de próstata acontece a
cada 40 minutos.
Por isso, é muito importante
fazer os exames preventivos e
ficar muito atento aos sintomas
descritos abaixo, além do
cuidado redobrado se você
estiver inserido nos fatores de
risco. Deixe o preconceito de
lado e cuide da saúde.

Aos aposentados e aposentadas cooperados da SICOOB CREDUFU:
Informamos que após a incorporação, foi disponibilizado aos cooperados aposentados o valor
referente à 40% do seu capital social. Para tanto, dirija-se à Agência da SICOOB na Av. João Pinheiro,
1354 (em frente à CEMIG) no horário das 10h às 16h. Mais informações pelo telefone: 3256-4000
sintet.ufu

www.sintetufu.org
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TAE’s elegem novas conselheiras
e conselheiros da UFU

Por Guilherme Gonçalves

Aconteceu na tarde de 25
de novembro a assembleia
que elegeu conselheiras e
conselheiros da categoria
das técnicas e técnicosadministrativos em educação
(TAE’s) para os Conselhos
Superiores da Universidade
Federal de Uberlândia (UFU).
Mário Guimarães Júnior
coordenou a assembleia,
com Aparecida de Fátima
Lourenço na secretaria e
Lorena Martins na relatoria.
O evento aconteceu no
anfiteatro A do bloco 5O,

campus Santa Mônica.
A pauta aprovada por todos
os presentes foi: informes
locais e nacionais e eleição de
conselheiras e conselheiros.
Cada candidata ou candidato
teve tempo de um minuto de fala
para apresentar suas propostas
e defender a sua candidatura.
A ordem de votação para os
conselhos foi primeiro para
o Conselho Universitário
(CONSUN), na sequência
Conselho Diretor (CONDIR),
Conselho
de
Extensão
(CONSEX), Conselho de

Graduação
(CONGRAD),
e por último, o Conselho de
Pesquisa e Pós-Graduação
(CONPEP). Todas as vagas
disponíveis para os conselhos
foram preenchidas.
Confira abaixo a lista das
eleitas e dos eleitos. Os nomes
em destaque assumirão o
mandato e os demais ficarão
na suplência. As candidatas e
candidatos do CONGRAD e
do CONPEP foram eleitos por
consenso, pois o número de
candidaturas era o mesmo de
vagas a serem preenchidas.

Conselho Universitário
(CONSUN)

Conselho Diretor
(CONDIR)

Conselho de Graduação
(CONGRAD)

Kenia Ramos Teixeira
Flávio Sergio H. Silva
Wilson E. da Costa
Guilherme A. da S. Gomes
Halisson F. dos Santos
Valdecir Lucas da Silva
Maria Cristina Sagário
Habner Rodrigues Amaro
Maria Lucia A. Ferreira
João Fernandes da Silva
Felipe Cesar Gonçalves
Wilson Batista da Silva
Helton Luiz Oliveira
Thaienn Paes L. Alberto
Naiara Renata Baranzeli
Louane A. L. de Camargos
Rosilaine Cristina Silva
João Lucas de P. Batista
Carlos Humberto Correia
Alberto D. Alves Oliveira
Franciel Pires
Antonio Cesar Carvalho
Aparecida de F. Lourenço
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Gilvane Gonçalves Corrêa
Mário Costa de P. G. Júnior
Flávia Maria da S. Santana
Marco Tulio Rosa
Willian Nunes da Silva
Pedro Santos Guimarães
Denilson Carrijo Ferreira
Samuel Franco
Marilia Teixeira dos Reis
Dirceu Duarte

Conselho de Extensão,
Cultura e Assuntos
Estudantis
(CONSEX)
Wander Luís Matias
Luiza Vitória V. de Andrade
Carmen Lúcia B. Santos
Kassio Alexandre P. Rosa
Eunir A. Reis Gonzaga
Valeria Maria Rodrigues
sintet.ufu

Fátima Marina Oliveira
Felipe Silva Diniz Linhares
Fernando de Oliveira Silva
Flávia Diamantino
Lauana Araujo Silva
Leandra P. de Carvalho
Miqueias de Souza Marçal
Oscari Bruno O. R. Borges
Sandra Lucia Horani
Victor Marques Oliveira
Marília Teixeira dos Reis

Conselho de Pesquisa
e Pós-Graduação
(CONPEP)
Bárbara Gama
Lucas de Aquino Melo
Renata Rastrelo e Silva

www.sintetufu.org

sintetufu@sintetufu.org

