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EDITORIAL 

Coordenação Colegiada - SINTET-UFU

Nosso papel frente aos ataques a 
classe trabalhadora

Como sempre, mas em especial neste ano de 2019, vivemos 
um período de lutas. São inúmeros os enfrentamentos que temos 
realizado em defesa dos nossos direitos e pela democracia. 
Ambos, extremamente preciosos à classe trabalhadora, foram 
conquistados com grandes mobilizações pelas gerações 
que nos antecederam. Assim, não é razoável deixarmos tais 
conquistas escaparem de nossas mãos sem que haja de nossa 
parte muita resistência. No entanto, infelizmente, nem todos 
pensam assim. Para algumas pessoas, as mudanças almejadas 
pelo atual governo parecem não trazer nenhum impacto sobre 
as suas vidas.  Ledo engano! É por causa de leis como a 
Emenda Constitucional 95/2016, que limita os investimentos 
públicos por 20 anos, que o Governo tem se desesperado para 
conter o orçamento. 

Para se adequar a essa emenda, surgem cortes em setores 
considerados essenciais como a saúde e a educação. O mesmo 
aconteceu com a reforma trabalhista que prometia trazer 
empregos em massa, mas que, ao invés disso, agravou a 
situação das trabalhadoras e trabalhadores, forçando muitos a 
partirem para a informalidade. Durante o período de tramitação 
da reforma trabalhista houve mobilização de vários setores da 
sociedade alertando sobre os prejuízos que essa lei poderia 
trazer para a população. Apesar disso, os alertas novamente 
foram ignorados. 

Agora, as universidades públicas, as trabalhadoras e 
trabalhadores da educação, professores e técnicos, são 
vítimas de várias acusações propagadas por aquelas e aqueles 
que ignoram a relevância dos espaços educacionais e dessas 
profissões para a sociedade. Com isso, mais uma vez, temos 
denunciado, cobrado e alertado sobre os perigos que várias 
Medidas Provisórias e reformas podem causar a sociedade. 
Assim, mais do que nunca, o momento exige disposição 
para a luta em defesa das nossas conquistas, em defesa da 
democracia e a certeza de que somos a resistência.
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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.

Passeio de aposentados à Caldas

Em de abril a Coordenação 
de Assuntos de Aposentados do 
SINTET-UFU promoveu uma 
viagem à Caldas Novas/GO. As 
aposentadas, os aposentados, 
pensionistas e suas famílias 
puderam aproveitar ao máximo 
da estadia, com diversão 
compartilhada, fortalecimento de 
vínculos e muita amizade no calor 
das águas quentes. No total, 113 
pessoas fizeram o passeio.

Caldas Novas/GO, que 
também é conhecida como a 
capital do turismo, proporcionou 
boas lembranças a todas e todos 

que fizeram essa viagem 
junto ao SINTET-UFU. 
As aposentadas Osmarina 
e Laurita não pouparam 
agradecimentos e elogios 
ao sindicato e aos colegas 
de passeio: “sonhando 
acordada com aquelas 
maravilhas que vivemos a 
pouco” e “agradecimento 
pelo reencontro de muitas 
pessoas amadas e muito 
queridas, o passeio foi 
maravilhoso, agradeço 
todos que decidiram e 
trabalharam muito para 

que esse grande momento de 
reencontro acontecesse para 
nós”, disseram.

A coordenadora da pasta, 
Maria Laudemira da Silva 
Rezende, agradeceu aos 
companheiros e companheiras 
de viagem com grande alegria 
em ver concretizado mais 
esse feito da coordenação 
e do sindicato. Laudemira 
agradece, especialmente, às 
trabalhadoras do SINTET-
UFU Flávia Souza e Lorena 
Martins pelo empenho no 
apoio a essa viagem.

Por Raissa Dantas
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Trabalhos científicos da UFU são  apresentados para a população
Por Guilherme Gonçalves e Raissa Dantas

Em meio aos cortes nos 
orçamentos das universidades 
públicas, estudantes da 
Universidade Federal 
de Uberlândia (UFU) 
promoveram na quinta-
feira, 09 de maio, exposição 
dos trabalhos científicos 
desenvolvidos na instituição. 
O local escolhido para a 
demonstração foi a praça 
Ismene Mendes (antiga Tubal 
Vilela) devido ao grande fluxo 
de pessoas que transitam pela 
região central da cidade.

Além dos estudantes, 

professores e técnicos-
administrativos em educação da 
UFU, e diversos outros grupos 
ligados à educação endossaram 
o movimento. A iniciativa 
aconteceu após o Ministério 
da Educação (MEC) cortar 
30% das verbas de instituições 
públicas de ensino. Muitas 
dessas universidades não 
conseguirão completar o ano 
por falta de verbas.

Bolsas de pós-graduação e 
científicas foram cortadas. O 
próprio ministro da educação, 
Abraham Weintraub, afirmou 

que cortaria verbas de 
universidades que estivessem 
fazendo “balbúrdia”. A resposta 
da comunidade universitária 
foi a exposição das pesquisas 
realizadas dentro da UFU e que 
ajudam no desenvolvimento do 
país e beneficiam a população.

Foi realizado, ainda, um 
grande ato pelas ruas do centro 
da cidade apresentando os 
trabalhos realizados e o impacto 
que o corte no orçamento 
trará para a educação pública. 
Defender a UFU é defender o 
ensino público brasileiro.

Pesquisas feitas pela UFU ajudam no desenvolvimento econômico, tecnológico e social.
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Trabalhos científicos da UFU são  apresentados para a população

UFU - BALBÚRDIA EM NÚMEROS
Para demonstrar à população de Uberlândia e região quais são os retornos sociais propiciados 

pelos investimentos públicos em educação na Universidade Federal de Uberlândia o SINTET-
UFU lançou a série “UFU – Balbúrdia em números”. Essa série tem o intuito de explicitar a 
grandiosidade do impacto da universidade para a sociedade. Frente aos ataques do governo 
Bolsonaro e do ministro da educação Abraham Weintraub, o sindicato reitera a defesa intransigente 
da educação pública, gratuita, de qualidade, laica e socialmente referenciada.

Até o momento foram abordados os Hospital de Clínicas, Odontológico e Veterinário. Através 
dos números apresentados em relatórios oficiais é possível ter dimensão da UFU para a sociedade.

HC-UFU
505 leitos divididos em internação, terapia 

intensiva, urgência, emergência, ambulatórios 
e centros cirúrgicos.

Referência em atendimentos de média e alta 
complexidade para 86 municípios.

Em 2018, atendeu pacientes de 358 
municípios de 23 estados brasileiros.

Fez 2.331.105 atendimentos somente em 
2018.

Possui 274 residentes médicos.
Também possui 148 residentes 

multiprofissionais (Enfermagem, Psicologia, 
Nutrição, etc).

3.302 trabalhadoras e trabalhadores de 
diversos campos da saúde.

130 pesquisas, somente em 2018, que 
aprofundam e aprimoram o atendimento.

38.989 cirurgias.
26.400 quimioterapias.

Hospital Veterinário
Tem 40 anos de existência e é centro de 

referência no atendimento especializado 
para animais domésticos, silvestres e de 
produção

13.514 consultas em 2018
3.456 cirurgias
54.189 procedimentos (consultas/

retornos, transfusões de sangue, raio-x, etc)
29.474 exames laboratoriais
95 trabalhadoras e trabalhadores de 

diversas áreas da Medicina Veterinária
Isenção e descontos para ONG’s de 

proteção animal e população de baixa renda 
assistida pelo Bolsa Família

36 vagas de residência em Medicina 
Veterinária

Hospital Odontológico

108.388 atendimentos no Pronto Socorro Odontológico

99.900 Procedimentos Coletivos de Saúde Bucal (procedimentos desenvolvidos com participantes de 
grupos populacionais previamente definidos, por exemplo, crianças de uma creche)

8.054 restaurações dentárias
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Greve geral e a resistência brasileira
Dia 14 de junho será talvez 

o dia mais importante do ano: 
é o dia da primeira greve geral 
de 2019.

Chegamos em junho 
e os cinco meses que se 
passaram demonstraram na 
prática a conjuntura política 
reacionária que vivemos: os 
cortes de verbas na Educação 
promovidos pelo Governo 
Federal somados ao descaso 
e à tentativa de assassinar a 
pluralidade, a diversidade e a 
democracia nas Universidades 
receberam uma reação à 
altura de estudantes, docentes 
e técnicos administrativos 
em educação. No dia 15 de 
maio, o SINTET-UFU, a 
Associação dos Docentes da 
UFU (ADUFU-SS), Diretório 
Central dos Estudantes (DCE-
UFU) e Sindicato Único dos 
Trabalhadores em Educação 
(SindUte) paralisaram suas 
atividades. Trabalhadores(as) 
foram à ruas em todo o Brasil. 
Em Uberlândia foram 15 mil 
pessoas no centro da cidade 
repudiando a política desse 
governo conservador nos 
costumes e liberal na economia.

A sanha autoritária do 
governo de Jair Bolsonaro 
contra a autonomia e 
democracia na universidade 
pública se expressa pelo decreto 
presidencial 9.794 de 14 de 
maio de 2019, que retira da 
comunidade acadêmica o direito 
e a segurança de escolher Pró-
reitores(as) que desempenham 

funções essenciais na condução da 
vida administrativa e acadêmica 
da universidade. É possível que 
em 2020 sejamos obrigados(as) a 
lutar pelo óbvio: a sobrevivência 
da autonomia e democracia 
universitária da UFU.

No domingo (26/5), os inimigos 
da liberdade e da democracia 
saíram às ruas. Para a nossa 
esperança, foram menores do que 
no dia 15/5. Nesse dia, a classe 
média dirigida por uma política 
fascista saiu às ruas vestida de 
verde e amarelo, desprezando as 
dores e as dificuldades de vida da 
maioria da população brasileira, 
e reivindicaram o fim do nosso 
direito à aposentadoria e o fim do 
Estado Democrático de Direito.

Mesmo que a relação 
do presidente com essas 
manifestações tenha ocorrido 
de modo atabalhoada e 
desagregadora, o governo 
Bolsonaro e sua base de apoio 
no Congresso Nacional tentará 
utilizar esses atos como argumento 
para avançar na tramitação da 
Reforma da Previdência.

Nós trabalhadores e 
trabalhadoras que defendemos o 
nosso direito ao futuro e à nossa 
aposentadoria, temos uma chance 
de influenciar a agenda política 
no Congresso Nacional. A nossa 
chance está no dia 14 de junho 
de 2019, data em que as Centrais 
Sindicais convocam um grande 
dia de GREVE GERAL.

 Precisaremos realizar uma 
forte mobilização na greve geral 
do dia 14 de junho, construindo 

coletivamente a paralisação 
na UFU (precisamos parar 
efetivamente a Universidade 
e a cidade), e construindo um 
grande ato na Praça Ismene 
Mendes (antiga Tubal Vilela) 
às 15h. Se a nossa paralisação 
e manifestação forem vitoriosas 
nesse dia 14 de junho, teremos 
chances reais de derrotar a 
Reforma da Previdência. Esse 
será o grande desafio, nesse dia 
que poderá ser o mais importante 
do ano de 2019, no que se refere 
à defesa do nosso futuro e do 
nosso direito à aposentadoria.

O serviço público, o direito 
à educação pública, gratuita 
e de qualidade, a autonomia 
universitária dependem de nós. 
Defenderemos nossos direitos 
nas ruas.

Por Coordenação Colegiada

Por que greve 
e não paralisação? 

O dia 14 de junho é construído 
como a primeira greve geral de 
2019, em que trabalhadores(as) 
interromperão seus trabalhos 
durante 24 horas. A greve geral é 
convocada por todas as Centrais 
Sindicais, contemplando todas as 
categorias de trabalhadores(as), 
das mais diversas áreas.

Além disso, o termo 
“paralisação” é utilizado 
informalmente para greves 
de um dia que normalmente 
são focalizadas em uma 
única categoria, mas que são 
respaldadas pela Lei nº 7.783, 
de 28 de junho de 1989, que 
regulamenta o Direito de Greve.
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Milhares vão às ruas de Uberlând ia em defesa da educação pública

Na tarde de 15 de maio 
milhares de pessoas tomaram 
as ruas de Uberlândia para 
defender a educação pública 
brasileira e lutar contra a 
reforma da previdência. 
Estudantes de escolas públicas, 
universitários, professores, 
técnicos-administrativos, 
trabalhadores e trabalhadoras 
da educação e movimentos 
sociais, primeiramente 
ocuparam a praça Ismene 
Mendes – antiga Tubal Vilela. 

Posteriormente, todos e 
todas foram às ruas do centro 
da cidade mostrar à população 
sua insatisfação com os ataques 
promovidos pelo governo Jair 
Bolsonaro. Ataques esses que 
impactarão negativamente 
a população mais carente, 

concentrada principalmente nas 
periferias das cidades.

Com dois trios elétricos, 
bateria, canções de resistência, 
faixas, cartazes e panfletos, 
cinco quarteirões das 
principais avenidas do centro 
de Uberlândia foram tomadas 
pelo mar de gente. Dentre 
as reivindicações estava a 
luta contra a reforma da 
previdência, que afetará a vida 
das pessoas, especialmente a dos 
trabalhadores e trabalhadoras 
que ganham menos, negras, 
negros, mulheres e famílias 
periféricas, uma vez que 
terão mais dificuldades para 
se aposentar, além de ter que 
contribuir por muito mais 
tempo para conseguir o direito.

No entanto, o ponto 
principal do ato foi a defesa 
da educação pública e por 

isso, antes do ato, as pessoas 
se sentaram na praça e fizeram 
um momento de leitura. Diante 
do corte de 30% no orçamento 
das universidades federais, 
além de cortes na educação 
básica, que mais uma vez, 
prejudicarão diretamente 
a parcela mais pobre da 
população, a resistência seguiu 
por todo o caminho. Por 
conta do corte, universidades 
federais, dentre elas a UFU, 
precisarão cortar gastos e, 
consequentemente, diminuirão 
a qualidade no ensino. Muitas 
dessas instituições correm 
o risco de não conseguirem 
terminar o ano letivo por falta 
de dinheiro.

As universidades públicas 
são fontes de conhecimento e 
referências no desenvolvimento 
de pesquisas e projetos. A 

Por Guilherme Gonçalves
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Milhares vão às ruas de Uberlând ia em defesa da educação pública

#30M
Já no dia 30 de maio outro 

ato foi realizado nas ruas. 
Com concentração no campus 

Santa Mônica da Universidade 
Federal de Uberlândia (UFU), 
estudantes, docentes, técnicos-
administrativos e trabalhadores 
de vários setores marcharam 
até a praça Ismene Mendes. 

Com faixas, cartazes, 
balões coloridos e carro 
de som, os manifestantes 
demonstraram pelas ruas da 
cidade toda a sua insatisfação 
com a política educacional do 
governo federal. O presidente 
Jair Bolsonaro fez cortes no 
orçamento das universidades 
federais, e na educação básica, 
anunciada em campanha 
eleitoral como prioridade de 
seu governo.

Pior ainda, utiliza sua 
ação para forçar a reforma 
da previdência, ao anunciar 
que se a “nova” previdência 
for aprovada, os cortes na 

universidade pública retorna 
para a população, profissionais 
preparados para o mercado 
de trabalho e mais ainda, 
suas pesquisas ajudam no 
desenvolvimento do país 
em diversas áreas, tais como 
saúde, educação, comunicação, 
economia, tecnologia, política, 
igualdade social, dentre outros.

O ensino público é garantido 
pela constituição federal e 
não deve ser diminuído, mas 
sim defendido e ampliado. 
Defender a educação é defender 
o desenvolvimento do país em 
todas as áreas, e principalmente, 
a igualdade social.

educação serão revistos. 
Assim, a população insatisfeita 
tem saído às ruas para resistir e 
garantir a educação pública de 
qualidade. Pelas avenidas João 
Naves de Ávila e Floriano 
Peixoto, os presentes no ato 
buscaram mostrar a população 
todos os malefícios que as 
políticas governamentais 
trarão para a população, 
principalmente, a classe 
trabalhadora e os mais pobres.

Na praça Ismene Mendes, 
mais pessoas se incorporam 
ao movimento e endossaram 
a resistência contra os ataques 
que o governo busca aplicar 
nos mais pobres para favorecer 
os mais ricos. Movimentos 
estudantis, de classe, sociais e 
de luta expuseram ainda seus 
anseios para um país melhor e 
mais justo.
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A Coordenação Colegiada 
do SINTET-UFU, sensível 
às questões referentes à 
dinâmica e tensionamentos 
constantes nos ambientes 
de trabalho da Universidade 
Federal de Uberlândia (UFU), 
apresentou em assembleia 
geral de abril a proposta 
de um canal de denúncias 
para que trabalhadoras e 
trabalhadores da UFU possam 
se manifestar em relação 

a assédios, insalubridade, 
discriminações, fraudes e 
demais questões que sejam do 
interesse e necessidade de cada 
um. Na ocasião a assembleia 
referendou a proposta e, assim 
sendo, inauguramos em meados 
de maio a CENTRAL DE 
DENÚNCIAS DO SINTET-
UFU, um meio de efetivar 
investigações e cumprimento 
de medidas a fim de garantir 
melhores condições de trabalho 

dentro da UFU.
Caso você tenha denúncias a 

fazer, entre em contato conosco 
pelo formulário disponível no 
site www.sintetufu.org.

Caso você conheça 
pessoas que tenham passado 
por situações que caibam 
denúncia, encoraje tais 
companheiras e companheiros 
para que possamos fortalecer 
esse instrumento de denúncias 
e potencial de lutas.

SINTET promove palestras em Monte Carmelo

No último dia 14 o SINTET-
UFU realizou palestras sobre 
assédio moral e reforma da 
previdência no campus de 
Monte Carmelo da Universidade 
Federal de Uberlândia (UFU). 
A atividade foi idealizada 
por João Lucas Batista, 
coordenador do sindicato e 
técnico administrativo em 
educação do campus. 

A ocasião contou 
com a presença de José 
Carlos Muniz, advogado 
do SINTET-UFU, que 
movimentou os períodos da 
manhã e da tarde expondo às 
técnicas, técnicos, docentes 
e discentes diversas questões 
referentes ao assédio moral 
e à reforma da previdência. 
Foi uma importante atividade 

de formação e mobilização, 
em especial por anteceder a 
paralisação do dia 15 de maio, 
que pautou a contrariedade 
às políticas do governo 
Bolsonaro, aos cortes de 
verbas para a Educação e ainda 
à Reforma da Previdência. 
Em breve, eventos assim 
devem acontecer nos outros 
campi.

Por Coordenação Colegiada

Por Raissa Dantas
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I TAEs da UFU movimenta 
pesquisadores da categoria

No final de maio aconteceu 
o I TAEs UFU – I Congresso 
de Pesquisa de Técnicos 
Administrativos em Educação 
(TAEs) e I Simpósio de 
Assistência Estudantil. Todas 
as atividades aconteceram no 
anfiteatro do bloco 8C, campus 
Umuarama da UFU.

O evento é considerado um 
sucesso já em sua primeira 
edição, com um número 
expressivo na mobilização 
da categoria de TAEs 
pesquisadores da UFU. Foram 
296 inscritos, no total, além de 
121 pôsteres, 23 comunicações 
orais e 2 convidados externos: 
Arthur Schlunder Valle, servidor 
efetivo da Universidade Federal 
de Minas Gerais (UFMG) e 
Agnaldo Fernandes Silva, 
Pró-reitor de Pessoal da 
Universidade Federal do Rio de 
Janeiro (UFRJ).

Além da UFU, o congresso 
reuniu participantes de diversas 
instituições do país, entre 
elas: a Universidade de São 
Paulo (USP), a Universidade 
Federal da Bahia (UFBA), 
a Universidade Federal de 
Goiás (UFG), a Universidade 
Federal de Minas Gerais 
(UFMG), a Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul 
(UFRGS), a Universidade 
Federal do Triângulo Mineiro 
(UFTM), o Instituto Federal do 
Triângulo Mineiro (IFTM) e a 

Universidade Federal do Rio 
de Janeiro (UFRJ). A atividade 
foi celebrada entre o público e 
a organização, que considera o 
primeiro de muitos eventos do 
tipo.

Conforme a comissão 
organizadora, “o objetivo 
do congresso é fomentar a 
iniciação e a continuidade 
das pesquisas realizadas 
por esses profissionais, cujo 
trabalho vai desde planejar, 
organizar, executar ou avaliar 
as atividades inerentes ao 
apoio técnico-administrativo ao 
ensino, à pesquisa, à extensão 
e a assistência à saúde até ao 
executar tarefas específicas, 
utilizando-se de recursos 
materiais, financeiros e outros 
a fim de assegurar a eficiência, 

a eficácia e a efetividade das 
atividades de ensino, pesquisa, 
extensão e a assistência à saúde 
das IFES”.

O SINTET-UFU tem orgulho 
em fazer parte dessa iniciativa 
ao lado da Pró-Reitoria de 
Pesquisa e Pós-Graduação 
(Propp) e da Pró-Reitoria de 
Assistência Estudantil (Proae). 
Agradecemos a presença 
e todas e todos e, ainda, o 
apoio do PET Engenharia 
Biomédica, da Pró-Reitoria 
de Extensão e Cultura 
(Proexc) e da Pró-Reitoria de 
Gestão de Pessoas (Progep). 
Parabenizamos, ainda, todas 
pesquisadoras e pesquisadores 
que apresentaram suas 
produções acadêmicas e 
científicas no evento.

Por Raissa Dantas

Fo
to

: R
aissa D

an
tas

Pôsteres foram expostos na área externa e toda comunica pôde ver 
os trabalhos desenvolvidas pelas trabalhadoras e trabalhadores
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VITÓRIA EM ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA PARA PORTADORES DE DOENÇAS GRAVES
O SINTET-UFU, através 

de seu setor jurídico, tem 
obtido vitórias para a isenção 
de Imposto de Renda de 
servidores(as) aposentados(as) 
acometidos de doenças graves, 
como problemas do coração, mal 
de Alzheimer, mal de Parkinson, 

câncer, entre outras.
Além do fim do pagamento 

anual do referido imposto é 
possível também conseguir 
a devolução retroativa dos 
anos de imposto que já foram 
pagos desde que a doença foi 
diagnosticada e o(a) servidor(a) 

já estava aposentado(a) ou dos 
últimos 5 anos.

Para ingressar com a ação 
basta procurar o Jurídico pelo 
telefone 3214-1649 ou indo a 
sede do SINTET-UFU, portando 
os documentos médicos que 
atestem a doença grave.

JUSTIÇA GARANTE RECEBER EM DINHEIRO DE FÉRIAS PRÊMIO NÃO GOZADAS
Os(as) Servidores(as) que possuem férias prêmio adquiridas e não gozadas tem a 

possibilidade de pleitear na justiça o seu recebimento convertido em dinheiro. Já são várias 
as vitórias obtidas nesse sentido. Para tanto basta buscar o setor jurídico do SINTET-UFU 
com a certidão de reconhecimento de férias prêmio não gozadas obtida junto à Universidade 
para ingressar com a ação.

JURÍDICO


