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   Este Ligeirinho Especial traz a prestação de contas do processo eleitoral e, ainda, a
retrospectiva de trabalho e lutas travadas pelo SINTET-UFU no último biênio.

   A apuração dos votos da Eleição SINTET-UFU 2021 para Coordenação Colegiada e
Conselho Fiscal do Sindicato aconteceu na noite de 18 de novembro, elegendo a chapa 1
“Luta, Organização e Resistência” para o biênio 2022-2023. A atividade foi realizada no
anfiteatro do bloco 5R, campus Santa Mônica, sendo transmitida ao vivo por meio do
canal do SINTET-UFU no YouTube e página do Facebook. Neste ano, a votação foi híbrida,
sendo realizada de forma presencial e online.

   No total, 779 sindicalizadas e sindicalizados votaram no pleito. Desses votos, 619 foram
físicos e 160 online. Dessa forma, o quórum de 566 votos para validação do processo
eleitoral foi atingido. Por volta de 23h foi confirmada a escolha da Chapa 1 “Luta,
Organização e Resistência”, com 738 votos para Coordenação Colegiada e 708 para
Conselho Fiscal.
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   O SINTET-UFU completou 31 anos de história neste ano de 2021. Rememoramos nossas
décadas de lutas e da construção coletiva ao lado de cada sindicalizada e sindicalizado. Os
últimos anos foram especialmente desafiadores e, de alguma forma, impuseram uma
necessidade de reinvenção do próprio fazer movimento sindical. O trabalho de base, as
atividades públicas, a atuação diária do SINTET-UFU na vida de cada trabalhador da
universidade precisou ser transformada.

   A pandemia de Covid-19 impactou a todos de maneira distinta, mas serviu para termos
certeza do quão fundamental o sindicato pode ser nos momentos mais acirrados, seja na
ajuda emergencial a sindicalizados, seja no apoio a movimentos sociais, seja nos embates
para garantir a manutenção de direitos, seja na resistência contra toda destruição
promovida por estes governos. Trazemos um balanço em retrospectiva das atividades
realizadas no último biênio e a expectativa de que muito trabalho e luta estarão presentes
no período que virá. 

   Nesses últimos meses, ainda vivenciando um isolamento social mais rigoroso, o
Sindicato organizou diversos atos por vacinação para os profissionais da saúde, além de
reuniões e campanhas para negociar melhores condições de trabalho para os servidores e
servidoras do HC, como a campanha pelo piso salarial da enfermagem, por exemplo,
entre outras.

   A defesa do serviço público também foi pauta frequente durante o último ano. O
SINTET-UFU colocou nas ruas grande campanha contra a PEC 32, por meio de outdoors,
spots nas rádios e material para redes sociais, jornais e sites de Uberlândia. Também
estamos presentes na Frente Fora Bolsonaro Uberlândia, fazendo parte da organização
das carreatas e atos públicos que estão reunindo milhares de pessoas desde janeiro.

Retrospectiva de lutas
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 O Sindicato foi fundamental no processo de eleições para os Conselhos Superiores da
UFU, que garante a presença da categoria nos locais de tomada de decisão da
universidade. E em 2021, deliberou-se por meio de Assembleia Geral pela realização de
Eleições para Coordenação Colegiada e Conselho Fiscal da entidade, processo eleitoral
que pela primeira vez foi feito de maneira híbrida, online e presencial. O desafio de
conduzir as eleições com segurança e transparência foi significante, levando em conta as
limitações da pandemia de COVID-19, ainda assim, tudo correu bem e a chapa 1, “Luta,
Organização e Resistência”, foi eleita.

   A pandemia e o distanciamento social acabaram trazendo para o SINTET a necessidade
de buscar outros meios de aproximação com a categoria, então nós estivemos presentes
por meio de debates online, assembleias e reuniões virtuais, podcasts, listas de
transmissão, vídeos e lives culturais. Muitas dessas atividades, inclusive, serão mantidas. 

   Recentemente também realizamos parceria com mais de 100 empresas em Uberlândia,
a fim de proporcionar condições especiais para os nossos/as sindicalizados e
sindicalizadas. Além disso, nosso trabalho mais tradicional seguiu em permanência com
os Fala SINTET-UFU semanais, com os Ligeirinhos especiais, com o atendimento jurídico
aos sindicalizados e sindicalizadas, com a construção da Fasubra e suas plenárias, com a
produção de agendas e outros materiais para nossa categoria, dentre outros. Diante de
uma conjuntura tão desanimadora, nós compreendemos a importância de caminhar lado
a lado com a nossa base. E é isso que o Sindicato tem feito durante esses 31 anos. 

   Ao comemorar esse marco, nós percorremos uma extensa trajetória, certos da
importância de cada trabalhadora e trabalhador que, contribuindo bravamente na luta,
fazem com que a história do Sindicato seja consolidada. O SINTET-UFU é toda a categoria
que permanece firme nas batalhas. Juntos nós seguiremos buscando transformar a
realidade.
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Vem

de lutas!


