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Qual a finalidadedas eleições?
As eleições servem para
que técnica e técnico-
administrativos da UFU,
funcionárias efuncionários da FUNDAP

e RTU filiados doSINTET-UFU, possam
expressar de formademocrática suapreferência em relação

aos candidatos. Portanto,
exerça seu direito ao
voto. Participe doprocesso eleitoral do

SINTET-UFU.

Quem realiza as

eleições?

O processo é coordenado pela

Junta Eleitoral, escolhida através de

voto em assembleia da categoria. A

Junta que rege as eleições para os

mandatos de 2022-
2024 é

composta por: Valdemiro Paulino de

Lima,  Stênio Alves e  Mário

Guimarães Júnior.

Quem pode
votar?

Todas/os aqueles filiados ao
SINTET-UFU, de acordo com
o Regimento Eleitoral:
Art. 3°
A sindicalizada e o
sindicalizado só poderão votar
se estiverem “quites” com
suas obrigações estatutárias
em relação ao SINTET-UFU e
em pleno gozo de seus
direitos sociais.
Parágrafo Segundo: Podem
votar os/as pensionistas com
pensão vitalícia da
Universidade Federal de
Uberlândia, que estejam
sindicalizados.
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Nossos sonhos não envelhecem
e a nossa chama não tem pavio!

    Com 31 anos de vida, chegamos à décima sexta eleição para a coordenação colegiada e
conselho fiscal do SINTET-UFU. Viemos de longe, sempre à frente na defesa dos direitos sociais e
civis das trabalhadoras e trabalhadores Técnicos Administrativos em Educação da Universidade
Federal de Uberlândia e dos demais setores que compõe o conjunto da classe trabalhadora
brasileira. 

    Ao longo desse período, em conjunto com a FASUBRA Sindical, o SINTET-UFU defendeu,
intransigentemente, a construção de uma Universidade Pública-Estatal, gratuita, com autonomia e
democracia na gestão e nas relações de trabalho.

    Nos últimos anos, nos deparamos, após o golpe jurídico-midiático-parlamentar que depôs a ex-
presidenta Dilma Rousseff em 2016, com uma difícil conjuntura brasileira, marcada por uma política
ultraliberal na economia e conservadora nos costumes. 

    Nesta conjuntura, as Universidades Públicas sofrem, de um lado, duros ataques à sua histórica e
restrita autonomia e democracia interna e, de outro, uma intensa política de desfinanciamento, que
busca impor um modelo privado de gestão. Além da degradação das condições de trabalho e de
salário nessas importantes Instituições Públicas que são fundamentais para o desenvolvimento
científico, social e econômico do país. 

    O risco da aprovação da PEC 32/2020 (“Reforma Administrativa”) também se coloca,
reorganizando sob viés privado o Estado brasileiro com fim da estabilidade de servidores,
favorecimento a políticos e não combate à desigualdades, a não inclusão de militares,
parlamentares e do judiciário nessa “reforma”. 

    Combinado a isso, vivemos a terrível Pandemia da COVID-19, que dizimou mais de 5 milhões de
pessoas em todo o mundo, e entre essas, com o papel genocida do governo representado por Jair
Bolsonaro, conforme apurado pela Comissão Parlamentar de inquérito do Senado, vitimizou mais
de 608 mil pessoas no Brasil até o momento.
    Para contribuir no enfrentamento a esses importantes desafios e atravessarmos essa “longa e
fria noite”, precisaremos fortalecer a cada dia mais nossa histórica entidade sindical. E para
fortalecer o SINTET-UFU nesse momento, é fundamental elegermos a próxima gestão de
nossa entidade sindical. 

    Por isso, nós convidamos todas as trabalhadoras e trabalhadores Técnicos Administrativos em
Educação filiadas e filiados a participarem do processo eleitoral híbrido que ocorrerá nos dias
16 e 17 de novembro de 2021, votando presencialmente ou virtualmente. Solicitamos atenção
para o horário de funcionamento das urnas, que será o mesmo entre as urnas físicas e
virtuais.

    Nesse sentido, essa Junta Eleitoral, em função da pandemia e da necessidade de manter o
distanciamento social, orienta que os filiados votem, prioritariamente, em formato virtual e só
em caso extremo votem presencialmente. Para votar virtualmente, é necessário atualizar o seu
cadastro acessando o site do SINTET-UFU. 

    Aproveitamos a oportunidade para convidar todas e todos que ainda não se filiaram ao SINTET-
UFU, para que se filiem e assim fortaleçam coletivamente a categoria na luta em defesa de nosso
futuro.

    Se encerra, em breve, mais uma gestão colegiada e se colocam novos e importantes desafios na
conjuntura que demandarão ainda mais esforços da categoria na defesa de seus princípios
democráticos, coletivos e plurais. Nos encontramos nas eleições nos dias 17 e 18 de novembro
de 2021!

Junta Eleitoral: Valdemiro Paulino de Lima |  Stênio Alves |  Mário Guimarães Júnior
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Junta Eleitoral: Valdemiro Paulino de Lima; Stênio Alves; Mário Guimarães Júnior | Assessoria Política: Alexandre Igrecias | Assessoria Técnica: Rosane Herdy | Assistentes

Administrativo: Nilda Moreira; Jhonatan Soares | Assistente Financeira: Flávia Diniz | Jornalistas: Raissa Dantas de Sousa (MTB 20058/MG); Lorena Martins | Motorista: Jones
Wayne da Silva | Serviços Gerais: Elaine Aparecida Lopes | Diagramação: Raissa Dantas de Sousa

Quem não pode votar?

Art. 3°(...)
*Parágrafo Primeiro: Não podem votar as aposentadas, aposentados e pensionistas
especiais que recebem exclusivamente os proventos do INSS, e também os/as pensionistas,
com pensão temporária da Universidade Federal de Uberlândia.

Como votar presencialmente?
Art. 11
Para votar, o/a sindicalizado/a deverá se identificar através de documento oficial de identidade
com fotografia, e assinar a frente de seu nome na listagem de votação. A listagem oficial de
votação será fornecida pela Junta Eleitoral e entregue ao presidente da mesa de votação.
Parágrafo Único: O/A servidor/a sindicalizado/a, cujo nome não constar na listagem poderá votar
mediante a apresentação do contracheque, um dos dois últimos (no qual deverá constar a
referida contribuição para a Entidade Sindical) e documentos oficiais citados no Caput, devendo
seu nome ser acrescido de forma manual na listagem.

Como serão as eleições 2021?
As eleições ocorrerão de forma híbrida, com votação presencial e online, nos dias 17 e 18 de
novembro de 2021.
Para votar online, o/a sindicalizado/a deve fazer a atualização cadastral.
 

Como fazer a atualização cadastral?
Entre os dias 27 de Outubro de 2021 à 8 de Novembro de 2021, realizaremos o cadastro de
todas e todos que desejarem participar das eleições na modalidade online. A atualização
cadastral deverá ser feita através do formulário disponível no site www.sintetufu.org

Como votar online?
Nos dias 17 e 18 de novembro de 2021, por meio de votação eletrônica on-line Helios Voting, será
disponibilizado link para votação via e-mail cadastrado.
Abra seu e-mail cadastrado e localize o e-mail enviado pelo sistema de votação Helios Voting.
Abra o e-mail. Na parte inferior do e-mail você encontrará as credenciais para votar, a ID do
Eleitor e senha. Faça o login na plataforma Helios Voting utilizando as informações enviadas para
o seu e-mail. Clique em começar para iniciar a votação. Selecione a opção desejada para
Coordenação Colegiada do SINTET-UFU e após selecionar, clique em próximo para votar em
Conselho Fiscal. Revise se seus votos estão corretos, envie seu voto, lance as cédulas e verifique
a confirmação da votação.



A votação ocorrerá nos dias 17 e
18 de novembro de 2021 por meio
de votação eletrônica on-line
Helios Voting, além de
modalidade presencial.

Faça sua atualização cadastral e
participe das eleições!

Lembre-se de votar!

Acesse o link para votar no e-mail institucional 


