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EDITORIAL 

Coordenação Colegiada - SINTET-UFU

Os lírios não nascerão das leis: 
O lema Lutar e Resistir permanecerá em 2019
Terminamos 2018 com a sensação de incerteza de que dias melhores 

virão. E que 2019 nos reserva desafios de luta em defesa da educação 
pública, em defesa da liberdade de pensamento dentro das instituições 
de ensino e pela necessidade de defender a democracia e a autonomia 
universitária. Na pauta de 2019 constará o desafio de lutarmos em defesa de 
nossos direitos sociais, tais como a previdência pública e o Sistema Único 
de Saúde (SUS) e pela manutenção dos direitos civis e das liberdades 
democráticas. 

O governo que tomará posse em 1º de janeiro de 2019 apresenta um 
projeto explícito contra a preservação dos direitos. Sua equipe ministerial 
conta, até o momento, com quatro nomes ligados aos militares e outros dois 
nomes com origem nas Forças Armadas. Além disso, o próprio presidente 
eleito, Jair Bolsonaro, tem origem no Exército – é capitão reformado – e 
seu vice-presidente, Hamilton Mourão, é também um general da reserva. 
É bem possível que outros militares sejam indicados para ocupar cargos 
importantes, não só no primeiro escalão como também nos segundo e 
terceiro escalões do governo. A influência das forças armadas no contexto 
atual não é perceptível apenas no executivo, atualmente a assessoria da 
presidência do Superior Tribunal Federal (STF) é composta por um militar.

Esse movimento de indicar militares para postos chaves na Administração 
Pública Federal já tinha se iniciado com o governo ilegítimo de Temer. 
A militarização da política coloca em risco as liberdades democráticas 
e o próprio regime democrático, que foi resultado das lutas pelo fim 
da ditadura militar no final dos anos 70 e no início dos 80. Ainda mais 
quando vivemos em um país considerado pela Organização dos Estados 
Americanos (OEA) um dos mais atrasados do continente em justiça de 
transição. 

Não sabemos ainda como será a reação desse governo quando a 
população realizar amplos movimentos populares contra qualquer medida 
reacionária, que visa a retirada de direitos sociais ou que atente contra as 
liberdades democráticas.

O SINTET-UFU será um instrumento a favor da construção de frente 
única de trabalhadoras, trabalhadores e juventude, que reúna as centrais 
sindicais, as Frentes Brasil Popular e Povo Sem Medo, as entidades 
estudantis e populares. O movimento de unificação das forças populares 
tem como objetivo criar melhores condições de ação e de mobilização 
contra as medidas reacionárias de Bolsonaro que atentarão contra os 
direitos básicos da população e contra a própria democracia. Para isso, 
é de fundamental importância a participação das técnicas e técnicos-
administrativos da UFU nas atividades sindicais, para que tenhamos mais 
chances em nossa luta no decorrer de 2019. 

O que descrevemos é: o presente e o futuro são incertos, mas possuem 
inúmeros desafios para a classe trabalhadora, portanto não nos afastemos, 
vamos de mãos dadas. Feliz 2019 para todas e todos nós!
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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.

OPS!
Na edição 498 do Ligeirinho esquecemos de dar o crédito ao design da capa. A bela imagem foi 
feita por Thereza Nardelli. Fica o registro do crédito e o pedido de desculpas.

Distribuição livro-agenda para aposentadas, aposentados e pensionistas

O SINTET-UFU informa o livro-agenda 2019 das aposentadas, aposentados e pensionistas está 
sendo distribuído na sede do sindicato. A localização é Rua Salvador, 995, bairro Aparecida.

Plantão melhora o acesso de TAE’s 
ao serviço jurídico do sindicato

Desde o início da gestão Lutar e Resistir que 
o plantão jurídico se tornou prática dentro a 
universidade. Nos últimos meses esse serviço 
teve sua frequência aumentada. Os plantões têm 
acontecido regularmente dentro do Hospital 
de Clínicas, abrangendo todos os horários de 
trabalho das servidoras e servidores do local.

O campus Santa Mônica também tem recebido 
a visita dos advogados do SINTET-UFU para 
atendimentos. Os campi fora de sede – Pontal, 
Monte Carmelo e Patos de Minas – também já 
receberam o jurídico itinerante. A iniciativa 
facilita o acesso das trabalhadoras e trabalhadores 
técnico-administrativos em educação (TAE’s) 
da UFU, que por conta do trabalho possuem 
dificuldades de buscar atendimento diretamente 
na sede no sindicato.

Por Guilherme Gonçalves
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Paralisação setorial busca im plementação das 30 horas
Por Guilherme Gonçalves e Raissa Dantas

O dia 31 de outubro ficou 
marcado para as trabalhadoras 
e os trabalhadores do Hospital 
de Clínicas (HC-UFU) e do 
Hospital Odontológico da 
UFU (HO-UFU) como data 
da deliberação de paralisação 
setorial para os dias 12 e 13 
de novembro. A motivação 
da interrupção das atividades 
nesses dois dias foi pelo 
cumprimento da resolução 
05 de 2016 do Conselho 
Diretor (CONDIR), que 
prevê a regulamentação da 
flexibilização da jornada de 
trabalho em 30 horas com 
turnos ininterruptos, e melhores 
condições de estrutura e 
trabalho na Central de Materiais 
e Esterilização (CME).

Entretanto, no dia 09 de 
novembro, o SINTET-UFU 
recebeu uma notificação 
do Ministério Público 
Federal (MPF) solicitando 
esclarecimentos sobre a 
paralisação prevista para 12 e 13 
de novembro. Em decorrência 
disso, a coordenação do 
sindicato compareceu a uma 
reunião com Fernando Martins 
e Lúcio Flávio, representantes 
do Ministério Público de 
Minas Gerais (MPMG), Cleber 
Eustáquio, representando o 
MPF e, ainda, Paulo Veloso, 
representando o Ministério 
Público do Trabalho (MPT). 
Na reunião ficou esclarecido o 
motivo da paralisação. O MPF 
apresentou como proposta de 
mediação a substituição da 

paralisação por uma reunião 
entre o SINTET-UFU, MPF, 
MPMG, MPT e a convocação da 
administração superior da UFU 
para tratar da implementação 
da flexibilização da jornada de 
trabalho.

Posterior a isso, a 
coordenação do sindicato foi 
surpreendida com relatos de 
que membros da Administração 
do HC-UFU iniciaram uma 
disseminação de notícias 
falsas sobre o cancelamento 
da Paralisação pelo SINTET-
UFU e pelo MPF. Ora, quem 
conhece o cotidiano sindical 
e o compromisso do SINTET-
UFU com as lutas da categoria 
sabe bem que a decisão de 
aprovação ou cancelamento 
de quaisquer atividades, seja 
de paralisação ou não, é da 
assembleia setorial ou geral 
da categoria, que é soberana à 
própria coordenação colegiada. 
Em decorrência desses boatos 
de parte da Administração do 
HC-UFU, o sindicato esteve no 

Hospital no dia 10 de novembro, 
quando realizou panfletagem 
desmentindo tais notícias falsas 
e esclarecendo a categoria da 
importância da mobilização 
na Assembleia convocada para 
segunda de manhã.

Conforme o desenrolar dos 
fatos, no dia 12 de novembro, 
numa grande assembleia com 
cerca de 150 trabalhadoras e 
trabalhadores dos HC-UFU e 
HO-UFU, foi debatido com a 
categoria todos os detalhes do 
caso e, esclarecidas as dúvidas, 
foi aprovado por ampla maioria 
a suspensão da paralisação 
prevista. O cancelamento foi 
motivado pela disposição e 
articulação do MPF, MPE e 
MPT em mediar uma resolução 
sobre a flexibilização da 
jornada de trabalho em turnos 
contínuos. Uma reunião entre as 
partes citadas aconteceu no dia 
13 de novembro e os repasses 
sobre o que foi discutido foram 
dados em assembleia realizada 
no dia 21 de novembro.
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Paralisação setorial busca im plementação das 30 horas

A flexibilização da jornada 
de trabalho em 30 horas foi 
pauta da assembleia setorial 
que aconteceu no dia 21 de 
novembro, no HC-UFU. O 
evento aconteceu para que 
fossem dados os repasses sobre 
a reunião entre o Ministério 
Público (MP), administração 
da UFU, diretoria do HC e o 
SINTET-UFU. 

Alexandre Igrecias, Carlos 
Monteiro, Jaciara Boldrini 
e Mário Guimarães Júnior 
foram os responsáveis por 
informar o que foi discutido 
na reunião convocada de 
última hora e pouco antes da 
paralisação das trabalhadoras 
e trabalhadores do hospital. 
Ainda no primeiro instante 
da assembleia, as técnicas 
e técnicos-administrativos 
foram alertados sobre a 
articulação da direção do HC 
por trás do envolvimento do 
MP no assunto, uma vez que 
o SINTET-UFU e a Comissão 
de Jornada de Trabalho (CJT) 
sempre atenderam os trâmites 
e solicitações da universidade 
durante todo o processo. A 
convocação para a reunião foi 
uma surpresa para o sindicato, 
que sempre buscou o diálogo 
e atendeu os pedidos da 
administração universitária.

Após os repasses, as 
presentes e os presentes tiveram 
o microfone a disposição pra 
fazerem suas análises sobre 

as 30 horas. A maioria das 
análises foram baseadas na 
atuação do judiciário, que 
não leva em consideração as 
servidoras e servidores do 
HC-UFU. Sebastião Elias 
foi um dos que apresentou 
sua análise, e disse entender 
a preocupação do Ministério 
Público com a população, mas 
lembrou que as trabalhadoras 
e trabalhadores não são 
levados em consideração. 
“Os promotores de justiça 
dizem que é difícil para eles 
receberem reclamações da 
população, verem as famílias 
em situações difíceis, mas 
vivenciar isso sentados atrás 
das mesas deles é uma coisa. 
Eles se esquecem que quem 
lida com essas situações todos 
os dias somos nós. Diariamente 
somos nós, trabalhadoras e 
trabalhadores desse hospital, 
que lidamos diretamente com 
as mortes, com os enfermos, 

com as famílias em situações 
delicadas, que enfrentamos 
a sobrecarga de trabalho, 
sofremos com a dificuldade de 
desenvolver nossas atividades 
por falta de insumos. E apesar 
de tudo isso, ainda buscamos 
desempenhar o melhor 
atendimento para a população”, 
disse o trabalhador.

Ao final, foi reforçada a 
importância da mobilização 
da categoria, pois a estratégia 
do Ministério Público, 
administração da UFU e 
diretoria do HC já está montada. 
O SINTET-UFU continuará na 
luta e lançará intensa campanha 
de comunicação para mostrar 
para a população uberlandense 
o verdadeiro intuito e benefício 
da flexibilização da jornada 
de trabalho em 30 horas para 
todos os envolvidos. Desde as 
trabalhadoras e trabalhadores 
do hospital, até aos pacientes e 
seus familiares.

Flexibilização da jornada de trabalho pauta assembleia no HC
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Os últimos 2 anos 
foram marcados por 
ações, no mínimo, 
pitorescas promovidas pela 
Administração Superior da 
UFU. A lista é grande e para 
pontuar algumas pode-se 
citar: 1) O fato do Magnífico 
Reitor e do Pró-Reitor de 
Gestão de Pessoas não 
permitirem a apresentação 
e o relato de atividades 
da comissão instituída no 
Conselho Diretor (CONDIR) 
que realizou estudo de 
viabilidade do Ponto 
Eletrônico  apresentasse o 
seu relato e suas atividades. 
2) A Administração Superior 
da UFU desrespeitou 
abertamente o estatuto da 
UFU e o regimento interno 
do Conselho Universitário 
(CONSUN) para tentar 
impor a EBSERH - processo 
esse ainda inconcluso, 
pois corre em juízo. 3) A 
não apresentação do Plano 
de Transição e Metas da 
EBSERH para debate no 
Conselho Superior, que 
confere o futuro do HC-UFU 
a uma gestão empresarial. 
4) A suspensão por Ad 
Referendum da Resolução 
03/1999 do CONSUN, isso 
mesmo, o Reitor suspendeu 
uma Resolução, um direto 
desrespeito ao organograma 
da universidade. 5) O Pró-
Reitor de Planejamento e 
Administração e ex-Vice-

Reitor assinar uma nota contra as 
ações democráticas promovidas 
pela Sub Comissão Regional da 
Verdade, que é uma comissão da 
própria Universidade, e exaltar 
um agente que atuou diretamente 
no governos militares, inclusive 
na articulação do AI-5. Enfim, 
a lista é enorme e, em alguns 
momentos, assustadora!

Mas o mais espantoso é o fato 
de nos depararmos com uma 
Administração Superior que se 
recusa a cumprir uma resolução 
aprovada pelo CONDIR em 
Outubro de 2016. A resolução se 
refere à implantação da jornada 
de 30 horas em turnos contínuos 
ou em setores que permaneçam 
abertos por, no mínimo, 12 
horas. Embora a flexibilização 
da jornada de trabalho tenha 
sido pauta de campanha da 
atual Administração Superior, 
a Reitoria tem se colocado 
mais como empecilho do que 
facilitadora da implantação da 
resolução 05/2016.

Em audiência com o Ministério 
Público e a coordenação 
colegiada do SINTET-UFU, a 
Administração Superior da UFU 
em conjunto com a Direção do 
HC-UFU, ao invés de buscar 
caminhos que viabilizassem a 
imediata implementação das 
30 horas no HC-UFU e no 
Hospital Odontológico, optaram 
por desrespeitar a categoria que 
está mobilizada em defesa da 
efetivação da Resolução 05/2016 
do CONDIR. Argumentos 

falhos e protelatórios: é 
decepcionante o desrespeito 
com que a categoria é tratada 
em momentos não eleitorais. 
A audiência pública serviu 
para iniciar um processo de 
criminalização do SINTET-
UFU mediante ameaças de 
processos e recomendações 
infundadas que visam 
inviabilizar o nosso exercício 
de greve — ações essas que 
não são suficientes para nos 
intimidar. A discussão também 
resultou na extensão do prazo 
para que assim a Direção do 
HC-UFU elabore, mais uma 
vez, um relatório de viabilidade 
até final de Dezembro de 
2018 e então que o Reitor se 
posicione até 31 de janeiro de 
2019 de forma definitiva se irá 
ou não cumprir a Resolução 
05/2016.

Se por um lado é ruim 
pensarmos que essa 
insegurança que sentimos se 
prolongará até dia 31 de janeiro 
de 2019, por outro lado, temos 
hoje uma definição de que a 
Reitoria da UFU e a Direção 
do HC-UFU não poderão 
mais protelar o problema 
indefinidamente como vem 
fazendo há dois anos. Após o 
período estipulado saberemos 
se a Gestão Superior vai 
cumprir seu compromisso de 
campanha e fazer valer sua 
tarefa institucional de efetivar 
uma resolução amplamente 
debatida no Conselho 

Por Coordenação Colegiada

Os adversários da s 30 horas na UFU!
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Diretor da UFU; ou se ela 
vai desrespeitar o Estatuto, 
os Conselhos Superiores 
da UFU e a confiança a ela 
depositada pelos servidores 
na consulta eleitoral em 2016 
e, assim, demonstrar que a 
preocupação com a jornada 
de trabalho e a saúde dos 
técnico-administrativos em 
educação foi apenas uma 
tática eleitoreira.

A Coordenação Colegiada do 
SINTET-UFU compreende que 
a situação política é bastante 
delicada, complexa e que 
estamos em um jogo traiçoeiro 

que envolve Administração 
Superior da UFU, Direção do 
HC-UFU e Ministério Público; 
no qual as trabalhadoras e 
os trabalhadores estão em 
exposição. Mas, avaliamos 
que não estamos derrotados, 
pois nesse jogo os dados ainda 
estão a rolar sob a mesa e a 
mobilização e a ação tácita 
e estratégica constituem  
componentes vitais para o 
resultado.

É um momento que nos 
exige muito debate, calma, 
reflexão e, principalmente, 
manutenção de nossa 

mobilização, porque setores 
conservadores e poderosos de 
nossa instituição e da cidade 
atuam explicitamente contra 
a efetivação da Resolução 
CONDIR 05/2016 que visa 
melhorar as condições de 
trabalho das trabalhadoras 
e dos trabalhadores do HC-
UFU e HO-UFU. E nesse 
momento, nossas alternativas 
são: continuar a denúncia 
dos abusos e autoritarismos 
cometidos pela Administração 
Superior da UFU e seus aliados 
e manter nossa mobilização. 
Sigamos firmes na luta!

Os adversários da s 30 horas na UFU!
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SINTET-UFU: 28 anos de história e lutas!

Estamos vivendo um 
momento político conturbado. 
Ameaças à democracia são 
feitas à luz do dia: ataques 
à liberdade de imprensa 
e às instituições, projetos 
de perseguição política 
e ideológica nas escolas,  
propostas legislativas de 
desmonte de nossa carreira, 
previdência e fim da estabilidade 
são acompanhadas de um forte 
discurso antissindical e de 
perseguição às lutadoras e 
lutadores por uma sociedade 
igualitária e livre de opressões. 
Olhar para essa conjuntura 
difícil e conturbada pode causar 
desespero, mas conhecer a 
história do SINTET-UFU 
pode ajudar em nossos 
enfrentamentos, pois nosso 

sindicato foi criado em uma 
conjuntura ainda mais fechada.

As mobilizações que 
deram origem ao SINTET-
UFU começam nos anos 
1980, no final do regime 
militar e sob forte clima de 
repressão e ameaças. A criação 
da Comissão de Defesa do 
Servidor  visava organizar 
coletivamente as trabalhadoras 
e trabalhadores da UFU 
por melhores condições de 
trabalho e tratamento digno. 
Para evitar retaliações a 
comissão organizava suas 
reuniões sigilosamente 
em uma sala cedida pela 
Paróquia Nossa Senhora de 
Aparecida. A categoria resistia 
e demonstrava sua disposição 
para a luta em grandes 

assembleias e passeatas com 
apoio de outros sindicatos e 
movimentos sociais da região.

Em 1987 houve uma forte 
greve pela criação de um plano 
de cargos e salários. Mesmo 
com a determinação de corte 
de ponto, as trabalhadoras e 
trabalhadores não recuaram 
e as assembleias contavam 
com grande adesão. Diversas 
passeatas por democracia 
na UFU foram organizadas 
com os demais segmentos da 
universidade e da sociedade, 
percorrendo as ruas do centro 
de Uberlândia.

A Comissão de Defesa 
do Servidor não era um 
instrumento suficiente para dar 
conta dos desafios da categoria. 
Então o movimento técnico-

Por Alexandre Igrecias - Assessor de Política Sindical do SINTET-UFU

Fundado em 22 de novembro de 1990, o SINTET-UFU tem sua origem ainda na década de 1980, 
inclusive, já com a construção de greves.
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SINTET-UFU: 28 anos de história e lutas!

administrativo deu um passo 
adiante em sua organização 
participando da disputa pela 
direção da ASUFUB, que era 
a associação recreativa dos 
servidores (docentes e técnicos) 
atrelada à administração da 
universidade. Com a vitória 
do movimento na eleição, 
foi criado o departamento 
sindical da ASUFUB, que 
proporcionava um respaldo 
institucional ao movimento e 
estrutura de arrecadação para 
financiar as lutas. 

O passo seguinte era criar 
o sindicato. A conquista 
da ASUFUB foi um passo 
importante, mas não tinha 
como finalidade a organização 
das lutas. Partindo da 
experiência do Departamento 
Sindical da ASUFUB, em 22 
de novembro de 1990 foi criado 
o Sindicato Regional dos 
Trabalhadores em Educação 
do Terceiro Grau de Uberaba e 
Uberlândia, abarcando a UFU 
e a Faculdade de Medicina do 
Triângulo Mineiro (FMTM), 
que posteriormente se tornou a 
UFTM.  Lilian Machado de Sá e 
Paulo Henrique Rodrigues dos 
Santos foram respectivamente 
a primeira presidenta e o 
primeiro vice do sindicato que 
se organizava regionalmente.

No Congresso de 1994, 
devido às dificuldades 
de organização entre as 
duas cidades, o sindicato 
desvinculou-se da seção 

regional de Uberaba, passando 
à nomenclatura atual: Sindicato 
dos Trabalhadores Técnico - 
Administrativos em Instituições 
Federais de Ensino Superior de 
Uberlândia (SINTET-UFU).

O SINTET-UFU participou 
ativamente das lutas pela 
autonomia universitária e 
em defesa intransigente de 
uma universidade pública 
democrática e aberta à 
sociedade. Nosso sindicato 
atuou com protagonismo na 
construção da FASUBRA, 
na formulação e conquista de 
nossa carreira (PCCTAE), que 
permite às técnicas e técnicos-

administrativos em educação 
fazer ensino, pesquisa, extensão 
e gestão com contribuições 
fundamentais para a produção 
de conhecimento na sociedade.

Estamos enfrentando um 
momento difícil de desmonte 
do estado e de nossos direitos. 
Já passamos por isso antes e 
estaremos preparados para as 
batalhas que virão. O sindicato 
é a ferramenta de lutas das 
trabalhadoras e trabalhadores da 
UFU e só constituiu esta bonita 
história com as mãos de cada 
um e cada uma que deram seu 
esforço e seu suor por ela. Vida 
longa ao SINTET-UFU!

A primeira presidenta do SINTET-UFU, Lilian Machado de Sá e o 
vice-presidente Paulo Henrique Rodrigues dos Santos.
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sintet realiza II seminario de 
conselhos superiores

Por Guilherme Gonçalves e Raissa Dantas

Entre os dias 6 e 8 de 
novembro o SINTET-UFU 
realizou o II Seminário de 
Conselhos Superiores da 
UFU. O evento realizado no 
anfiteatro F do bloco 5O teve 
como objetivo apresentar, e 
consequentemente, organizar 
a atuação da categoria nos 
conselhos superiores da 
universidade.

Uma das principais mesas 
foi “Os conselhos superiores 
e o papel das conselheiras e 
conselheiros na gestão pública 
da universidade”, apresentada 
por Carlos Monteiro, assessor 
técnico do SINTET-UFU. A 
mesa tratou das particularidades 
de atuação da categoria nas 
instâncias deliberativas da 
universidade, da conjuntura da 
UFU com gestões e como suas 
particularidades influenciam 
o trabalho dos técnicos-
administrativos em educação 
da UFU nos conselhos 
superiores.

O evento contou também 

com a apresentação do 
regimento interno dos 
conselhos superiores. Quem 
apresentou as regras foi 
o advogado do sindicato, 
José Carlos Muniz Filho. O 
momento serviu para apresentar 
o regimento dos conselhos para 
as novas conselheiras e novos 
conselheiros e explicar a eles 
alguns pontos importantes para 
a atuação durante as reuniões. 
Foi importante também 

para lembrar conselheiras 
e conselheiros reeleitos de 
alguns pontos que podem cair 
no esquecimento durante o 
período de atuação.

O seminário teve ainda 
espaços específicos para cada 
conselho superior. Esses 
espaços foram marcados pela 
discussão das particularidades 
de cada conselho, bem como 
as estratégias de defesa das 
pautas da categoria.

1º Campeonato de Futebol Society Master do SINTET-UFU
O SINTET-UFU organiza 

desde o mês de novembro o 
1º Campeonato de Futebol 
Society Master do SINTET-
UFU. Nos sábados, 17 e 
24  novembro de 2018, 
aconteceram a 1ª e 2ª rodada 
do campeonato. Todas as 

partidas aconteceram no 
campo do Centro Esportivo 
Universitário (CEU) do campus 
Santa Mônica. As equipes são 
compostas por funcionários de 
vários setores da universidade.

No dia 24 de novembro, 
aconteceram três jogos. Na partida 

de abertura, o time Exatas 
venceu a equipe Renegados 
por 6 a 1. Na segunda partida, 
o time Bioengenharia venceu 
o Security por 1 a 0. Na última 
partida do sábado, o Arq 
Serviços venceu o Setor de 
Arquivo por 3 a 0.

Por Raissa Dantas
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Estratégias de atuação nos conselhos foram traçadas.
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Security FC é campeão do 18º Campeonato Society

Aconteceu na manhã do dia 
3 de novembro, a disputa de 
terceiro colocado e a final do 
18º Campeonato de Futebol 
Society – Servidores UFU. No 
primeiro duelo do dia o Resenha 
FC venceu o time do Hospital 
do Câncer por 5 a 1 a garantiu 
a terceira colocação no torneio. 
Já na grande final, o Security FC 
venceu na prorrogação o Setor 
de Arquivo por 5 a 2 e se tornou 
o grande campeão.

A partida que decidiu o 
título foi muito disputada 
desde os primeiros minutos. 
O Setor de Arquivo começou 
o duelo mais ligado e partiu 
pra cima do adversário.  Com 
boas movimentações e trocas 
de passes conseguiu envolver 
o time da vigilância, e logo no 
início abriu vantagem de 2 a 0.

A partir daí, o time que vencia 

buscou desacelerar a partida, 
segurar o resultado e explorar 
os contra-ataques. Perdendo, 
os vigilantes foram para cima 
e buscaram ao menos diminuir 
o prejuízo. A pressão deu certo 
e no último minuto do primeiro 
tempo o Security diminuiu a 
vantagem do adversário.

Após o intervalo o Security 
manteve o ímpeto e partiu pra 
cima, mas esbarrava na boa 
atuação defensiva do Setor de 
Arquivo. No entanto, o cansaço 
pesou e o time do Hospital de 
Clínicas cedeu o empate. No 
último lance do segundo tempo 
os vigilantes tiveram ótima 
chance de conseguir a virada, 
mas desperdiçaram o tiro livre e 
a partida foi para a prorrogação.

No tempo extra, nitidamente 
melhor fisicamente, o Security 
FC conseguiu a virada. Com o 

Por Guilherme Gonçalves

3 a 2 contra, o Setor de Arquivo 
partiu pra cima na tentativa de 
conseguir o empate, porém, 
o cansaço e a boa atuação do 
goleiro adversário impediram a 
mudança de placar. O time da 
vigilância ainda teve tempo para 
conseguir o quarto gol e esfriar 
de vez a reação do Arquivo. 
Final de jogo, 4 a 2, e Security 
FC campeão do 18º Campeonato 
de Futebol Society. O SINTET-
UFU agradece a todos os atletas 
que participaram do torneio.

Premiações
Campeão: Security FC
Vice-campeão: Arquivo
Terceiro lugar: Resenha
Goleiros menos vazados: 
Rodrigo/Resenha e Jeferson/
Arquivo
Artilheiro: Gamarra/Security
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Security FC venceu o torneio pelo segundo ano consecutivo.
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Dia Internacional da Não  Violência Contra a Mulher

O dia 25 de novembro, 
conhecido pelo Dia 
Internacional da Não 
Violência Contra a Mulher 
ou o Dia Internacional pela 
Eliminação da Violência 
contra a Mulher, que foi 
instituído pela Organização 
das Nações Unidas (ONU) 
em 1999. A criação da data 
remonta ao assassinato no dia 
25 de novembro de 1960 das 
irmãs Pátria, Minerva e Maria 
Teresa, conhecidas também 
como “Las Mariposas”, pelo 
ditador Leônidas Trujillo, 
da República Dominicana. 
Conhecidas por combater e 
lutar contra a ditadura, as irmãs 
simbolizaram a resistência e 
a coragem, causando enorme 

comoção no país.
 As irmãs mariposas 

foram mortas por perseguição 
política e o fato de serem 
mulheres foi determinante para 
que o crime acontecesse, pois 
afinal de contas eram “apenas 
mulheres” em um sistema 
altamente patriarcal, cujo status 
quo garantiria a impunidade 
ao assassino. Sempre quando 
nós mulheres ousamos mudar 
nossa realidade e enfrentar os 
homens detentores do poder, 
nos colocamos à mercê do 
ódio, também conhecido 
como misoginia, desprezo ou 
preconceito. 

Infelizmente ainda hoje 
grande parte dos homens não 
conseguem aceitar mulheres 

que lutam por seus direitos 
e denunciam as injustiças. A 
história das irmãs mariposas se 
repete constantemente mundo 
afora. Não precisamos ir 
longe, basta lembrarmo-nos do 
caso Marielle Franco, mulher, 
negra, lésbica e da periferia, 
assassinada no dia 14 de 
março deste ano de 2018. Não 
restam dúvidas que este crime 
bárbaro ocorreu para silenciar 
uma mulher de luta, que nunca 
se calou frente às injustiças e 
que dia antes de ser executada 
havia denunciado casos de 
violência policial nas favelas 
do Rio de Janeiro. 

Nós mulheres somos 
assassinadas na política e 
assassinadas dentro de nossas 

Por Lorrayne Brito - Coordenadora de Políticas Sociais Antirracismo
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Dia Internacional da Não  Violência Contra a Mulher
próprias casas. Os dados 
de violência doméstica são 
alarmantes: “no Brasil, 43% 
das mulheres em situação de 
violência sofrem agressões 
diariamente; para 35% a 
agressão é semanal (Centro de 
Atendimento à Mulher). Em 
média, a cada 11 minutos uma 
mulher é estuprada em nosso 
país. (Fórum Brasileiro de 
Segurança Pública)” (Revista 
Bula). Outro dado importante 
aponta que “70% de todas as 
mulheres do planeta já sofreram 
ou sofrerão algum tipo de 
violência em, pelo menos, um 

momento de suas vidas — 
independente de nacionalidade, 
cultura, religião ou condição 
social (ONU)”. (Revista Bula).

O dia 25 de novembro nos 
leva a refletir sobre como 
podemos agir para mudar esses 
dados. Uma das formas é a 
nossa organização em todas as 
instâncias da sociedade, seja no 
trabalho, dentro do ambiente 
familiar ou na universidade, 
a fim de sermos solidárias 
umas as outras (movimento 
conhecido como sororidade) 
e fortalecermos nossa luta. 
Através da organização ou 

união de nós, mulheres, 
podemos desconstruir tudo 
aquilo que ainda permite que 
o machismo exista, como por 
exemplo a educação que é dada 
aos meninos. É preciso que 
desde cedo o homem entenda 
que a mulher não é propriedade 
de ninguém, pois é um ser 
livre pra pensar, agir, e tomar 
suas próprias decisões como 
qualquer outro. Desconstruir 
o machismo é antes de tudo 
revolucionar nossa cultura e 
rever conceitos.

Seja qual for o nome que 
é dado à resistência das 
mulheres, precisamos nos unir 
para que haja um basta a todo 
e qualquer tipo de agressão 
contra nós. Não há tempo a 
perder, os dados estatísticos 
mostram que a violência e o 
preconceito contra as mulheres 
só crescem. Continuaremos 
resistindo, combatendo e 
fortalecendo essa luta que 
não é minha ou sua, mas uma 
causa humanitária. 

“Eles combinaram de nos 
matar, mas nós combinamos de 
não morrer!” Conceição Evaristo. 

Fontes: https://www.
revistabula.com/5521-25-de-
novembro-dia-internacional-
da-nao-violencia-contra-a-
mulher/

ht tps: / /esquerdaonline.
com.br/2018/11/25/25-de-
novembro-em-defesa-da-vida-
das-mulheres/
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O técnico-administrativo enqua  nto produtor de conhecimento

A Universidade Federal 
de Uberlândia (UFU) é um 
ambiente rico em diversidade 
e pluralidade. Dentro da 
instituição a produção de 
conhecimento e ciência é 
estimulada diariamente. 
No entanto, uma parte da 
comunidade acredita que 
todo esse conhecimento 
é produzido apenas por 
docentes e discentes, o que 
não é verdade. Técnicas 
e técnicos-administrativos 
em educação (TAE’s) tem 
produzido cada vez mais 
estudos que colaboram 
com o desenvolvimento de 
diversas áreas.

Um desses técnicos-
administrativos é Rick 
Humberto Naves Galdino, 
que tem graduação e mestrado 
em economia pelo Instituto 
de Economia da UFU, e 
está lotado no Centro de 
Estudos, Pesquisas e Projetos 
Econômico-Sociais (CEPES). 
Ele é um dos responsáveis por 
duas publicações que abordam 
a demografia e a economia 
do município de Uberlândia. 
A primeira publicação é 
“Uberlândia-MG: algumas 
reflexões sobre as componentes 
demográficas da Natalidade, 
Migração e Mortalidade” e a 
segunda é “Uberlândia: painel 
de informações municipais 
2018”.

Para conhecer um pouco 
mais sobre o trabalho 
e desenvolvimento de 

conhecimento ,Galdino recebeu 
a Comunicação do SINTET-
UFU para um bate-papo, que 
você confere a seguir.

Comunicação SINTET-
UFU: Quando os temas das 
publicações surgiram?

Rick: No mestrado, com o 
intuito de conhecer a região 
do Triângulo Mineiro e Alto 
Paranaíba, em um trabalho de 
resgate e tentativa de explicar o 
desenvolvimento dessa região 
ao longo do tempo. E tentando 
evidenciar as desigualdades, 
os períodos em que os 
municípios se destacaram 
em âmbitos populacionais 
e critérios econômicos. Já 

em um segundo momento, 
dadas as desigualdades 
regionais percebidas, quais as 
expectativas de os municípios 
alterarem sua realidade. 
Uma economia menos 
desenvolvida próxima de um 
município economicamente 
mais desenvolvido consegue 
deslumbrar um crescimento 
maior? A partir disso fui 
falar das capacidades de 
investimento e a autonomia 
dos municípios em promover 
esse crescimento.

CS: Então a ideia surgiu 
dessa preocupação sua com 
o desenvolvimento dos 
municípios?

Por Guilherme Gonçalves
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Rick é técnico-administrativo e desenvolve pesquisas que 
colaboram com a construção do conhecimento dentro da UFU.
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R: O CEPES é formado 
por um grupo de economistas 
e somos todos técnicos-
administrativos economistas. 
Nós temos também no quadro 
assistente em administração e 
outras funções, principalmente, 
na coleta de dados. Então, 
basicamente podemos dizer 
que temos dois grupos. Um 
mais envolvido com pesquisa, 
redação e produção de pesquisa. 
E outro mais envolvido na 
parte de apoio a pesquisa, mais 
dentro da linha do Índice de 
Preços ao Consumidor (IPC).

Esse trabalho publicado 
recentemente pelo CEPES 
fala sobre o município de 
Uberlândia. É um painel de 
informações municipais que 
anualmente, na véspera do 
aniversário de Uberlândia 
trazemos informações 
atualizadas do município. 
Trazemos alguns recortes a 
partir das análises dessas bases 
de dados, recortes especiais 
levantando alguma temática. A 
parte de trabalho deu enfoque 
ao desemprego em período de 
crise econômica. A parte de 
finanças públicas municipais 
deu um olhar para a principal 
fonte de despesa municipal, 
que é a saúde pública. 
Então foram alguns recortes 
específicos assim.

CS: Quais as fontes dos 
dados analisados?

R: Os dados são produzidos 
a partir do município. O 
perfil demográfico é fruto do 

CENSO. Então vai ter uma 
análise sobre o CENSO. Uma 
análise sobre estimativas e 
cálculos sobre estimativas que 
o pesquisador fez selecionando 
alguns parâmetros com base 
na análise.

Na parte de Produto Interno 
Bruto (PIB) os dados analisados 
são fornecidos também pelo 
próprio município a partir 
de informações do Instituto 
Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE).

Na parte de trabalho os 
dados são do Cadastro Geral de 
Empregados e Desempregados 
(CAGED), que é um dado 
oficial do Ministério do 
Trabalho e acompanha o 
número de vínculos, de novos 
vínculos e perda de vínculos 
empregatícios.

CS: Quais os frutos que esse 
tipo de trabalho pode trazer pra 
sociedade?

R: Essas informações são 
acessadas por estudantes, por 
professores aqui da UFU, e 
por diversas outras pessoas 
que tem interesse no assunto, 
pois é uma comodidade, uma 
vez que nem sempre trabalham 
com esses dados o tempo 
todo. Um professor que está 
atuando aqui mesmo no curso 
de economia, ou professor de 
ensino médio que está em aula, 
ter esses dados de um relatório 
elaborado de forma contínua 
é um conforto para poder 
acompanhar as informações 
mais atuais. 

Isso para o professor. Já 
para o pesquisador traz um 
ganho que abre perspectivas de 
pesquisas. Esses dados estão 
disponíveis aqui e a gente 
consegue ter uma interlocução 
com os estudantes que 
procuram para auxílio.

Pra comunidade de forma 
geral a prefeitura pode olhar 
isso de uma forma, vai poder 
dimensionar, ter uma leitura 
sobre esses dados. Pode 
trazer um novo recorte e 
visão sobre os números. A 
imprensa nos procura muito 
pra acompanhar esses dados. 
Na parte de comércio exterior 
falar quais são os principais 
parceiros de Uberlândia. O 
que a gente exporta, o que a 
gente importa. 

Na fase de decisão, um 
gestor vai olhar esses números 
que podem indicar para uma 
ação que ele queira tomar.

Outro exemplo que 
esse trabalho demográfico 
mostra é que a população da 
faixa etária de 0 a 14 anos 
tem reduzido. Se olhar a 
população de 2010 nessa faixa 
etária é menor do que essa 
população em 2000. Então, 
ao ver essa informação, 
quem tiver com a intenção 
de abrir uma escola infantil 
vai repensar ao ver esses 
números e redimensionar o 
mercado. Será que tem tanta 
possibilidade mercadológica 
assim?

Outra pessoa que olha e 
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vê que a população idosa 
próxima a faixa dos 80 anos 
tem ampliado muito, quase 
dobrando entre 2000 e 2010 
e está numa expectativa de 
crescimento ainda, pode 
olhar e ver a possiblidade 
de montar um negócio 
direcionado para essa faixa 
etária. A administração 
pública vai olhar isso e pensar 
no redimensionamento de 
sua estrutura de suporte 
para essa população. E ao 
mesmo tempo a estrutura 
que a população de crianças, 
que está reduzindo, vai ter. 
Então são transformações 
que podem acontecer a partir 
desses dados.

CS: O que o 
desenvolvimento de 
pesquisas pode proporcionar 
para a carreira do técnico-
administrativo?

R: De uma forma 

geral é a possibilidade de 
desenvolvimento amplo do 
ser-humano. A gente trabalha 
e exerce a curiosidade. 
Desenvolve o exercício do 
conhecimento e saber. É a 
possibilidade de realizar 
mestrado e doutorado e 
avançar na carreira em toda 
a sua completude. É um 
ganho para o servidor poder 
desfrutar de todo o potencial 
que a carreira possibilita. E 
os trabalhos ainda são um 
retorno para a sociedade 
que também se beneficia 
do desenvolvimento de 
pesquisas.

As pessoas que se formam 
aqui na universidade acabam 
tendo inserções diversas. 
Algumas pessoas que já foram 
pesquisadoras aqui do CEPES 
já foram pró-reitores, diretores, 
prefeitos de campus, diretores 
de compras da prefeitura 

municipal, secretários 
municipais de finanças. Então 
trabalhar com essas bases 
de dados vai trazendo um 
grau de conhecimento e traz 
oportunidades de trabalho fora 
do ambiente universitário, 
que poderiam ser oferecidas 
para outros profissionais, ou 
para pessoas que tem outras 
inserções de carreira. O 
conhecimento agregado abre 
portas para outras áreas.

CS: Qual o último recado 
que você gostaria de deixar 
registrado sobre o trabalho?

R: O momento. Acredito 
que estamos em um momento 
de transformações na carreira 
do técnico-administrativo. E 
essa iniciativa do SINTET-
UFU de destacar que somos 
técnicos, que a universidade 
tem um conjunto de 
profissionais de diversas 
áreas do conhecimento. Que 
dentro da universidade há 
uma engrenagem que faz a 
instituição funcionar. Que 
tem o professor em sala, 
mas também tem o técnico-
administrativo fazendo o 
sistema funcionar e que faz 
pesquisas rotineiras como essa 
que lançamos recentemente. 
Levar o conhecimento para 
a população acho que é 
importante, principalmente, 
pra reforçar não o interesse 
de classe, mas sim dar o 
reconhecimento a esses 
profissionais.

Algumas publicações feitas por técnicos-administrativos do Centro 
de Estudos, Pesquisas e Projetos Econômico-Sociais (CEPES). 
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Distribuição livro-agenda para servidoras e servidores da ativa
A distribuição do livro-agenda 2019 para técnicas e técnicos-administrativos em educação da 
ativa seguirá o cronograma divulgado até o final de dezembro. A partir de 02 de janeiro as agendas 
serão entregues apenas na sede do sindicato. Rua Salvador, 995, bairro Aparecida.


