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EDITORIAL 

Coordenação Colegiada - SINTET-UFU

Eles atacam, NÓS resistimos
Não é nenhum segredo que as trabalhadoras e trabalhadores 

brasileiros viraram alvos desde o golpe político-midiático-
parlamentar, que culminou com o impeachment de Dilma Rousseff. 
Assim que a petista foi deposta e o golpista Michel Temer assumiu, 
as armas do capital se voltaram aos direitos da classe trabalhadora.

Desde então, a Reforma da Previdência tem rondado a vida das 
brasileiras e brasileiros. Sempre atingindo a força de trabalho que 
move o Brasil, com cada vez menos direitos trabalhistas, ameaças 
de péssimas aposentadorias, que talvez nem sejam alcançadas por 
boa parte da população.

Só que a Reforma da Previdência não tem sido o único perigo. 
Recentemente as Funções Gratificadas (FG’s) foram extintas. Apenas 
na Universidade Federal de Uberlândia (UFU) 433 FG’s erradicadas, 
no Brasil o número chega a 21 mil. As Funções Gratificadas são 
adicionais salariais recebidos por trabalhadoras e trabalhadores 
que exercem cargo de responsabilidade e administração em órgãos 
públicos. Ou seja, não haverá mais contrapartida financeira para quem 
desempenhar funções de extrema importância no serviço público.

Além de atacar direitos da classe trabalhadora, o capital quer 
desmontar a organização sindical. Ainda no “governo” Temer, foi 
publicada a Instrução Normativa (IN) número 2, de 12 setembro de 
2018. A IN prevê que trabalhadoras e trabalhadores reponham as 
horas participadas em atividades sindicais.

Já em 2019, governo de Jair Bolsonaro, os ataques e tentativas 
de desmontar a organização sindical continuaram. O capitão, 
que se aposentou aos 33 anos, editou em 1º de março a Medida 
Provisória 873 (MP 873) buscando extinguir a consignação na 
contribuição sindical. A intenção clara de combalir o caixa das 
entidades sindicais, visa ainda dificultar a luta das trabalhadoras e 
trabalhadores organizados em sindicatos e associações.

A MP 873 fere a constituição ao agredir a livre associação 
sindical, uma vez que a filiação e o consequente desconto em 
folha de pagamento são atos autorizados pelas trabalhadoras ou 
trabalhadores. Diante de tamanho absurdo, 35 sindicatos, incluindo 
o SINTET-UFU, derrubaram a Medida Provisória por meio de 
liminar na justiça.

Diante de tantos ataques e tentativas de desmonte da organização 
da classe trabalhadora, mais do que nunca, é preciso resistir. É 
preciso defender o sindicato, a livre associação sindical e os direitos 
trabalhistas. Apenas a união de todas e todos é capaz de garantir a 
luta e a resistência. Jamais abaixamos a cabeça e não será agora que 
isso acontecerá. Eles nos atacam, NÓS resistimos.
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OPS, erramos!

Na edição 499 do Ligeirinho, a publicação Uberlândia: painel de informações municipais 2018, 
citada na entrevista da página 14 possui autoria de dez pesquisadores técnico-administrativos 
do Centro de Estudos, Pesquisas e Projeto Econômico-Sociais (CEPES). Cada pesquisador foi 
responsável por uma das seis seções que integram o documento.

Autores:

Alanna Santos de Oliveira - Seção 4
Álvaro Fonseca e Silva Júnior - Seção 6
Carlos Henrique Cássia Fontes  - Seção 6
Carlos José Diniz -  - Seção 5
Ester William Ferreira - Seção 2

Graciele de Fátima Sousa  - Seção 6
Henrique Ferreira de Souza - Seção 3
Luiz Bertolucci Júnior - Seção 1
Pedro Henrique Martins Prado  - Seção 6
Rick Humberto Naves Galdino - Seção 5

8 de março é marcado por ato 
na praça Ismene Mendes

O Dia Internacional das 
Mulheres foi marcado em 
Uberlândia por importante ato 
na praça Ismene Mendes (antiga 
Tubal Vilela). Mulheres dos 
movimentos sindicais, sociais 
e estudantis compareceram à 
praça central da cidade para 

lembrar que o dia 8 de 
março é também o momento 
de lembrar a luta feminina 
por igualdade.

Uma intervenção 
artística apontou os 
alarmantes números de 
feminicídio no Brasil. O 

país é o quinto em mortes 
violentas de mulheres em 
todo o mundo. Após a 
apresentação uma passeata 
percorreu as ruas do centro 
até a praça Clarimundo 
Carneiro e retornou à praça 
Ismene Mendes.

Por Guilherme Gonçalves

Mulheres de toda a cidade compareceram e entre outras pautas, resistiram à reforma da previdência.

Foto: Guilherme Gonçalves
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O que você tem a perder com a 
reforma da previdência?

O SINTET-UFU realizou 
na tarde do dia 12 de março, o 
seminário sobre a “reforma da 
previdência – o que você tem a 
perder?”. O evento aconteceu no 
anfiteatro da biblioteca do campus 
Santa Mônica. Os palestrantes 
foram Robson Luiz Carneiro, 
técnico-administrativo da UFU 
e Jaciara Boldrini, advogada e 
técnica-administrativa da UFU, 
com Mário Guimarães Júnior 
como intermediador.

Carneiro foi o primeiro a falar 
e expôs as mentiras contadas pelo 
governo federal para justificar 
o déficit da previdência, que 
em sua pesquisa foi constatado 
como inexistente. “O argumento 
do governo é que há um déficit 
na previdência social, porém, 
todos os pesquisadores que 
consultei apontam que isso é 
uma falácia. O governo faz 
questão de esconder de onde 
vem os recursos da previdência, 

que são COFINS, PIS, impostos 
sobre exportações, loteria, a 
contribuição do trabalhador, 
entre outros. Com toda essa 
arrecadação a previdência não 
tem prejuízo.”

O palestrante apontou 
ainda o destino de boa parte 
do dinheiro, que poderia, 
inclusive, estar sendo utilizado 
na Previdência Social. “Muitos 
recursos oriundos da classe 
trabalhadora servem para 
pagar juros da dívida pública e 
sustentar o mercado financeiro 
brasileiro. Além disso, o 
governo federal aponta a crise 
financeira, mas esconde que tal 
crise é resultado das políticas 
econômicas do próprio governo 
federal”, completou.

Em seguida, foi a vez 
de Jaciara Boldrini mostrar 
os impactos da reforma da 
previdência, principalmente em 
relação as mulheres. “Pesquisas 

mostram que a mulher trabalha 
em média 50 minutos a mais 
em cada dia, ou 39 dias a mais 
que o homem em um ano. E o 
primeiro impacto está no tempo 
de contribuição, que hoje está 
em 30 anos e passará a não 
existir. Por idade, a mulher pode 
aposentar aos 60 anos, tendo no 
mínimo, 15 anos de contribuição. 
A reforma aumentará a idade 
para 62 anos, com no mínimo 
25 anos de contribuição”, disse 
a palestrante.

As mulheres também 
serão atacadas pela reforma 
através das aposentadorias 
especiais, aumentando o 
tempo de contribuição e 
diminuindo a qualidade de 
vida. “Aposentadorias especiais 
de magistério e insalubridade 
também serão alteradas e as 
profissionais dessas áreas 
precisarão contribuir por 
mais tempo para conseguir se 
aposentar. Precisando se manter 
em ambientes estressantes 
e insalubres por períodos 
maiores”, afirmou.

O público presente pôde 
fazer perguntas aos palestrantes. 
Foi feito também o convite para 
que todas e todos participassem 
da Plenária Sindical e Popular 
que aconteceu em seguida e 
traçou estratégias de luta para 
o enfrentamento da classe 
trabalhadora contra a reforma 
da previdência.

Por Guilherme Gonçalves

Reforma nociva proposta pelo governo federal foi apresentada.
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Trabalhadores e trabalhadoras 
ocupam as ruas de Uberlândia

Por Guilherme Gonçalves

Convocado pelas centrais 
sindicais como Dia Nacional 
de Lutas, 22 de março ficou 
marcado por grande ato 
no centro de Uberlândia. 
Trabalhadoras e trabalhadores 
de vários setores se uniram aos 
movimentos sociais e estudantis 
e fizeram importante ato contra 
a reforma da previdência e a 
retirada de direitos. 

O ponto de encontro foi 
a praça Ismene Mendes 
(antiga Tubal Vilela), onde 

representantes sindicais 
apresentaram à população 
uberlandense as propostas 
do governo federal que 
atacam diretamente a classe 
trabalhadora. O ato contou 
também com diversos cartazes, 
panfletos foram distribuídos e 
uma bateria puxou o ritmo para 
palavras de ordem.

A mobilização contou 
também com uma passeata 
pelas ruas centrais da 
cidade. As trabalhadoras e 

trabalhadores percorreram 
as avenidas Afonso Pena 
e Floriano Peixoto, entre 
a praça e o Terminal 
Central de Uberlândia. 
Aproximadamente 800 
pessoas participaram do ato.

O saldo do ato foi positivo, 
uma vez que foi perceptível o 
apoio da população. Algumas 
pessoas passaram a entender o 
projeto do governo e se juntaram 
ao movimento. Em breve, novas 
ações devem acontecer.

Trabalhadoras e trabalhadores ocuparam espaço público para reivindicar seus direitos.
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Fratura exposta: Corte nas Funções Gratificadas criará caos administrativo
Por Alexandre Igrecias – historiador e assessor de política sindical do SINTET-UFU

O decreto de Nº 9.725/2019 
assinado pelo presidente Jair 
Bolsonaro e pelo ministro 
da economia Paulo Guedes 
extingue cerca de 21 mil 
funções, gratificações ou 
cargos em comissão. Com o 
discurso de enxugamento da 
máquina pública, a medida 
faz parte de um conjunto de 
metas para os 100 primeiros 
dias de governo com o 
objetivo de reduzir a “máquina 
administrativa”. Longe de 
representar uma grande 
economia comparada a outros 
gastos do governo, a medida 
fratura a coluna vertebral das 
universidades.

Em primeiro lugar, é 
preciso entender que não se 

trata da exoneração de 21 mil 
servidores ou nomeados para 
funções de confiança como pode 
parecer, uma vez que o decreto 
não atinge cargos de livre 
nomeação (DAS). Um cargo, 
pelo entendimento da legislação, 
é o conjunto de atribuições e 
responsabilidades designadas ao 
servidor ou à servidora ocupante 
da função. O que o decreto ataca 
são os vencimentos por uma 
responsabilidade administrativa 
adicional assumida pela servidora 
ou servidor efetivo. Esta função 
extra pode ser de chefia, gerência, 
coordenação, secretaria, etc. 
O adicional no vencimento é o 
reconhecimento por um trabalho 
desempenhado para além das 
funções de seu cargo original e 

suscetível à responsabilização 
(por ação ou omissão), nas 
esferas administrativa, civil 
ou criminal, por problemas 
ocorridos no seu setor.

A área mais atingida pelo 
decreto é a educação: dos 
17 órgãos impactados pela 
medida, o Ministério da 
Educação sofrerá o corte de 
mais de 13.500 cargos, ou seja, 
64% do total. Imediatamente 
as universidades federais de 
Catalão (GO), Jataí (GO), 
Rondonópolis (MT), Delta 
do Parnaíba (PI) e Agreste de 
Pernambuco (PE), todas criadas 
em 2018 pelo desmembramento 
de outras universidades, 
perderão cargos-chave (FGs 1 
a 4) que podem inviabilizar a 
implantação das mesmas.

A estrutura administrativa e 
operacional das universidades, 
que pode ser enxergada como 
uma coluna vertebral, será 
dolorosamente fraturada, 
criando um verdadeiro caos 
administrativo, sucateamento 
e precarização.  O artigo 3º do 
decreto determina a dispensa 
ou exoneração automática do 
cargo. Quem desempenhará 
estas funções? 

Os prejuízos gerados 
por um caos administrativo 
poderão ser muito maiores 
do que o governo espera 
economizar. O decreto não 
atinge as gratificações e 
cargos em comissão dos 
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escalões mais altos que 
podem chegar a R$ 22 mil 
por servidor ou indicado pelo 
governo. Nas universidades 
os cortes serão concentrados 
nas Funções Gratificadas de 
4 a 9, com adicionais que 
variam de R$ 61,67 a R$ 
270,83. As instituições que 
sofrerão maiores cortes são 
as universidades federais de 
Uberlândia (433), Pará (423), 
Rio de Janeiro (394) e Minas 
Gerais (391). No caso da UFU 
a economia não ultrapassará 
R$ 65 mil mensais. A título 
de comparação, o adicional 
somado recebido pelos cargos 
mais altos da UFU (CD 1 e 2) 
exercido por apenas 9 pessoas 
é superior a R$ 62 mil. 

Risco ao servidor, risco 
à população

Além do caos previsto pela 
exoneração em massa, a medida 
cria um vácuo de atribuições. 
Ao deixar de cumprir funções 
e atividades que possam causar 
prejuízos à administração 
pública, há o risco do conjunto 
de servidoras e servidores terem 
que responder por omissão. 
Também poderá aumentar 
a designação de funções de 
responsabilidade sem o devido 
adicional. Por fim há o risco de 
aumento das práticas de desvio 
de função e assédio moral.

A população também sofrerá 
as consequências desta fratura. 
Além da área administrativa, a 
área acadêmica e a assistência 

serão prejudicadas. Na UFU, as 
secretarias de graduação e pós-
graduação, assessoria jurídica à 
população, segurança, limpeza, 
banco de leite, cultura e extensão, 
além de diversas áreas médico-
hospitalares serão afetadas.

Em síntese, esta medida 
representa um grande engodo: 
não combate privilégios, uma 
vez que atinge principalmente 
as chefias operacionais que 
recebem adicionais menores, 
não proporcionará a economia 
almejada, uma vez que uma 
gestão desorganizada é mais 
suscetível à desperdícios e 
prejudicará, além dos servidores 
e servidoras, o conjunto da 
população que precisa dos 
serviços prestados.
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Monumentos da barbárie cairão por nossas mãos: Rosalina Buccironi Silva presente!
Por Raissa Dantas

No início do mês de 
abril de 2019 a Câmara de 
Vereadores da cidade de 
Uberlândia foi notificada pelo 
Ministério Público do Estado 
de Minas Gerais (MPMG), por 
intermédio da Promotoria de 
Justiça do Combate à Violência, 
com uma recomendação 
explícita para que o nome do 
feminicida Tubal Vilela seja 
retirado da principal praça 
da cidade. No início de abril 
o SINTET-UFU protocolou 
27 ofícios na Câmara de 
Vereadores cobrando uma 
ação efetiva por parte dos 
legisladores municipais sobre 
a questão.

Walter Benjamin, filósofo 
e ensaísta alemão, escreveu 
sobre questões culturais das 
sociedades em diversos livros 
de sua obra e tomo parte de 
suas contribuições para refletir 
sobre a violenta presença da 
“homenagem” à Tubal Vilela 
na praça central de Uberlândia 
e a relevância de disputarmos 
esse território físico e simbólico 
para a memória das mulheres 
de nossa história. 

Benjamin afirma que “nunca 
houve um monumento da 
cultura que não fosse também 
um monumento da barbárie”, e 
sua afirmação se dá em razão 
de que os documentos de 
cultura e os marcos simbólicos 
que estão espalhados em nossa 
sociedade – sejam em forma de 
monumentos, organização das 
cidades, nomes de ruas, placas, 

bustos, batismos de espaços 
públicos, homenagens de toda 
sorte – estão intimamente 
ligados às memórias de setores 
dominantes. Memórias que 
querem se impor enquanto 
história incontestável de dado 
agrupamento social, de dado 
espaço, de dada temporalidade. 
Esse processo, sempre 
seletivo, envolve lembranças e, 
especialmente, esquecimento. 

No tocante específico da 
Praça Tubal Vilela, devemos 
compreender que o homem 
que se pretende eternizado, 
presente no contexto e no 
imaginário atual, é o político 
e empresário que promoveu 
crescimento, desenvolvimento 
econômico e social a uma 
cidade e região. As motivações 
políticas são de várias ordens, 
suponho: legitimar uma linha 
de continuidade nas práticas e 
nos grupos dominantes locais; 
naturalizar as desigualdades, 
afinal, o crescimento e 
desenvolvimento econômico 
de uma região se deu às 
custas da força de trabalho 
explorada e precarizada de 
muitos trabalhadores que 
enriqueceram, ou permitiram 
uma concentração ainda mais 
significativa das riquezas, 
da elite regional; promover 
dominação simbólica em 
que a história de muitos é 
apagada por mecanismos 
institucionais e legais que, 
no lugar de promoverem o 
conhecimento e a consciência 

histórica, erguem monumentos 
que ao longo do tempo se 
transformam em verdadeiras 
barreiras que separam grupos, 
pessoas, classes, organizações 
da história como processo, 
substituindo por uma história 
como “mito”, ou seja, sem 
contradições, sem tensões, sem 
conflitos. 

Walter Benjamin reflete que 
“os que num momento dado 
dominam são os herdeiros de 
todos os que venceram antes. 
(...) Todos os que até hoje 
venceram participam do cortejo 
triunfal, em que os dominadores 
de hoje espezinham os corpos 
dos que estão prostrados no 
chão”. E em tempos de debate 
e aprofundamento de reflexões 
sobre o direito à memória, 
verdade, justiça, reparação, 
cidadania etc., é inadmissível 
que torturadores, algozes, 
assassinos, exploradores e 
outros sejam cultuados – 
especialmente via políticas 
e investimentos públicos, 
coletivos – em perspectiva 
distorcida. Desconfio que uma 
parcela numerosa da sociedade 
não se reconheceria nas práticas 
e nos valores de certos sujeitos 
que são apresentados como 
heróis da coletividade. Dentre 
eles, destaco Tubal Vilela, 
assassino de Rosalina Buccironi 
Silva, sua então esposa que 
à época tinha 19 anos, estava 
grávida de três meses e era mãe 
de duas crianças. 

Se aceitamos certas 
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monumentalizações das 
memórias dos vencedores, 
em larga medida é porque 
na correlação de forças, as 
operações de silenciamento 
foram bem sucedidas. Nesse 
sentido, manifestações e 
ações contemporâneas como 
as protagonizadas pela 
Subcomissão Regional da 
Verdade “Ismene Mendes” 
e do MPMG que visam à 
revisão de certos marcos 
são muito importantes, diria 
fundamentais, inclusive para 
rever o espectro da memória, da 
história e do patrimônio cultural 
em perspectiva conservadora 
que dominou e ainda domina os 
espaços públicos. Sendo parte 

interessada pela recomendação 
emitida pelo MPMG, 
questiono minhas pares, 
mulheres que residem em 
Uberlândia, se não se sentem 
afrontadas, desrespeitadas, 
violentadas e humilhadas 
tendo como “Tubal Vilela” o 
nome da principal praça de 
nossa cidade. É inconcebível 
que a Câmara de Vereadores 
da cidade de Uberlândia ignore 
esse processo e prolongue 
ainda mais a barbárie 
monumentalizada bem em 
frente aos nossos olhos. 

Sigo em acordo com 
Benjamin sobre o fato de que 
é impossível refletir sem horror 
aos bens culturais sabendo 

que eles monumentalizam 
o nosso massacre, nesse 
caso, representado pela 
violência contra a mulher 
e o sentimento coletivo 
de vulnerabilidade sócio-
política alimentado pela 
estruturação da sociedade 
machista e patriarcal que, 
com seus monumentos, 
alimentam uma consciência 
histórica da barbárie. 

Esse artigo foi escrito com 
as contribuições de Roberto 
Camargos e do texto “Teses 
sobre o conceito da história”, 
de Walter Benjamin (1940), 
traduzido por Sérgio Paulo 
Rouanet (disponível em 
https://bit.ly/2MURHC2).

Ato do 8 de março de 2018 em que foi movido o abaixo-assinado pela retirada do nome de Tubal Vilela 
da praça central de Uberlândia
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Campanha salarial dos 
SPF’s é lançada

Por Guilherme Gonçalves

O Fórum das Entidades 
Nacionais dos Servidores 
Públicos Federais 
(FONASEFE) e Fórum 
Nacional Permanente de 
Carreiras Típicas de Estado 
(FONACATE), entregaram 
em Brasília-DF, no dia 20 de 
março, a pauta da Campanha 
Salarial e de Reivindicações 
de 2019. As propostas foram 
definidas pelo conjunto dos 
Servidores Públicos Federais 
(SPF’s) durante reunião 

ampliada do fórum em 17 
de fevereiro. A FASUBRA 
participou tanto do fórum, 
quanto da entrega da pauta.

A entrega do documento foi 
feita a Cleber Izzo, diretor do 
Departamento de Relações de 
Trabalho no Serviço Público, 
órgão ligado ao Ministério 
da Economia. As entidades 
saíram do encontro com o 
compromisso de que o diálogo 
será mantido e que as respostas 
a todas as questões serão 

dadas, a formulação de uma 
agenda de trabalho também 
foi informada.

Além de apresentar o 
documento ao Ministério 
da Economia, as entidades 
protocolaram a pauta na 
Secretaria da Câmara dos 
Deputados. As entidades 
representam cerca de 1,2 
milhão de servidores públicos 
federais ativos, aposentados 
e pensionistas de todo o 
território nacional.

Entidades aguardarão e cobrarão respostas do diretor Cleber Izzo.
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BALANÇO DA ATUAÇÃO DO JURÍDICO 
DO SINTET EM 2018

O ano de 2018 foi marcado 
por importantes enfrentamentos 
e luta por direitos dos servidores 
públicos, inclusive no âmbito 
jurídico. Visando informar a 
atuação do sindicato aos seus 
sindicalizados nesse período 
apresentamos o balanço de 
atuação do setor jurídico do 
SINTET-UFU:

I - Números de novas ações 
ingressadas e servidores(as) 
pagos.

O ano de 2018 foi marcado 
pelo ingresso de um alto 
número de novas ações, as quais 
defendem diretamente o direito 
de mais de 239 servidores(as) 
e beneficia de modo indireto 
toda a categoria. Além disso, 
apenas no ano passado mais de 
150 servidores(as) receberam 
valores referentes a ações 
ingressadas pelo sindicato.

II - Continuidade e 
ampliação da atuação do 
jurídico para além da sede do 
sindicato.

A atuação já corriqueira do 
jurídico nos locais de trabalho 
foi ampliada no ano de 2018, 
os plantões que já ocorriam 
periodicamente se tornaram 
semanais no Hospital de 
Clínicas, buscando atender 
os 3 turnos de trabalho. 
Além disso, os plantões nos 
campi de Uberlândia e fora 
de sede foram intensificados, 
cobrindo assim todos os 

locais de atuação de nossos 
servidores.

III - Novos temas de ação 
ingressados:

Além das demandas já típicas 
da categoria, o Jurídico do 
Sindicato ingressou com novos 
temas para defesa de servidores 
e servidoras, entre eles: 

1 - Impedimento do corte do 
VBC.

2 - Recuperação do desconto 
previdenciário sobre o adicional 
noturno.

3 - Correção do PASEP.
4 - Isenção do imposto 

de renda para portadores de 
doenças graves ou deficiência.

5 - Redução da jornada de 
trabalho para pessoas com 
deficiência.

6 - Impedimento da redução 
do anuênio.

7 - Recebimento de auxílio 
transporte intermunicipal.

8 - Danos materiais e morais 
decorrentes de acidente de 
trabalho.

9 - Concessão de incentivo 
a qualificação com certifico ou 
ata, enquanto aguarda emissão 
do diploma.

10 - Reintegração de seguro 
de vida.

IV - Novas vitórias 
significativas

Como fruto dos novos 
temas, bem como a conclusão 
de temas anteriores o SINTET-

UFU conseguiu significativas 
vitórias jurídicas para seus 
sindicalizados, entre elas:

1 - Vitória no STF contra o 
desconto de previdência sobre 
o Plantão Hospitalar e demais 
verbas que não integram a 
aposentadoria.

2 - Inicio do pagamento 
dos retroativos de desconto 
previdenciário sobre APH 
e vários casos de suspensão 
do desconto mensal sobre os 
plantões.

3 -  Inúmeros impedimentos 
de reposição ao erário.

4 - Impedimento do corte 
de VBC dos(as) servidores(as) 
aposentados.

5 - Isenção de Imposto de 
Renda para Servidores(as) com 
doenças graves ou deficiências

6 - Cobrança de 
dívidas reconhecidas 
administrativamente

7 - Impedimento da redução 
dos anuênios

8 - Danos materiais e morais 
em razão de acidente de trabalho.

O ano de 2019 inicia-se 
com uma série de afrontas e 
ataques aos(as) servidores(as), 
prometendo ser ainda mais 
duro do que 2018, e é 
justamente em momentos 
como esse que o sindicato se 
esforçará ainda mais na defesa 
jurídica de toda a categoria, 
não aceitando nenhum direito 
a menos e avançando sempre 
na defesa de toda a categoria. 

Por Jurídico
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Processo 28,86%

Atenção servidores e servidoras que entraram com o processo dos 28,86%:
Ana Maria Fabiano Santos 
Antônio Eduardo da Silva
Aparecida de Fátima
Edmilson Correia Viegas
Engracia dos Arcanjos Silva
Euclides José dos Santos
Gilvander Albino Fernandes
Helena Alves de Paula
Hipacia Alves Xavier
Islan Alves Pereira
Joana Darc Mascarenhas
João Batista Cardoso
João Batista Oliveira
José Junqueira de Freitas
Jussara Ferreira Silva

Katia Rodrigues Sales Costa
Lazara Maria Silva
Lourdes de Sousa Barbosa
Luiz Antônio Ferreira
Maria Ap. Euzébio da Silva
Maria Luiza Lopes Mendonça
Maurício Elias Rosa
Orison Suitt Marden Gama
Orlando Ribeiro Guimarães
Osmara Fernandes Rosa
Reginaldo Rocha Silva
Rejane Alves Correa
Sandra Maria Campi
Vera Lucia Nunes de Moura 
Daud

Procurarem o Jurídico do SINTET-UFU pelo telefone 3214-1649.


