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Luta, organização e resistência! É sob essa premissa que esta coordenação colegiada
2022/2023 se inicia, em meio a tantos ataques ao serviço público, uma pandemia e tantos
desafios internos dentro da nossa Universidade. E como meio de lutar, de nos organizar e
de resistir, esta gestão se propõe a otimizar suas vias de comunicação: fortalecendo
nossos instrumentos, resgatando formas de mobilização e inovando no diálogo, visando
nossa união enquanto trabalhadores.
Dentre as mudanças, trazemos a reestruturação do nosso querido, e bem conhecido
por todos, Ligeirinho. Além de edições curtas e objetivas com uma média mensal de
publicações, contaremos também com edições trimestrais expandidas, que trarão
espaços de formação, análises de conjuntura e tantas outras reflexões e apontamentos à
toda nossa categoria de ativos a aposentados.
Nesta edição que chega agora até você, no mês que recordamos a luta das
trabalhadoras, vamos aprender um pouco sobre o 8 de março. Trazemos também uma
análise sobre o que tem nos motivado hoje a construir uma greve junto de todo setor
público. Teremos palavras encorajadoras e atualizações conjunturais de militantes que
estão conosco desde a formação do nosso sindicato.
A edição que inaugura esse novo formato do Ligeirinho traz um pouco nas entrelinhas
a forma com que essa gestão pretende se organizar ao longo destes dois anos. É tudo
pela luta, por meio da organização dos trabalhadores, para resistirmos e, assim,
avançarmos.
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Por Alexandra Rodrigues de Oliveira e Lorrayne da Silva Brito

O Dia Internacional da Mulher, também conhecido como 8M, é um dia a ser
comemorado? Para responder a essa questão, alguns questionamentos precisam ser
levantados: avançamos na conquista dos direitos das mulheres da classe trabalhadora?
Qual o significado da data? Qual a verdadeira história do 8M?
Em grande parte, a luta das mulheres é uma luta contra o sistema capitalista, que é
patriarcal e opressivo com a nossa liberdade, os nossos corpos e os nossos direitos. Porém,
não raro este sistema deturpa e absorve em seu proveito as pautas dos movimentos que,
em seu bojo, criticam as suas estruturas. Isso também aconteceu com as conquistas do
movimento feminista e o 8M, que se tornou no imaginário popular uma
data comercial, para homens nos presentearem com flores ou
ressaltarem nossa criatividade, empreendedorismo, capacidade de
superar os desafios impostos na vida pessoal e profissional. Mas
ainda, há também aqueles que destacam nossa delicadeza,
fragilidade e o “dom natural” que temos para a maternidade, nos
resumindo apenas a isso e negando a pluralidade do que é ser mulher.
Embora saibamos que somos dignas de todo reconhecimento e muito
mais, esse esvaziamento de sentido do 8M arquitetado intencionalmente é
um desserviço à luta por direitos das mulheres trabalhadoras.
Para compreender o significado da data podemos mencionar a falsa versão da origem
do dia, reproduzida até mesmo pelo campo progressista, consolidando a ideia da criação
da data para homenagear 129 trabalhadoras que ocuparam uma fábrica, sendo trancadas
pelos patrões, que posteriormente colocaram fogo nas instalações durante uma greve em
Nova Iorque no ano de 1857. Após anos de propagação e consolidação dessa versão, vários
estudos demonstraram que o fato não é
verídico e jamais teria acontecido.
Na realidade a data foi instituída há
mais de 100 anos durante a Conferência
das Mulheres da Internacional Socialista
que aconteceu na Dinamarca, em 1910, e
que no ano seguinte passou a ser
comemorada em vários países, mas em
datas diferentes. Em 1918, Alexandra
Kollontai liderou as celebrações do Dia
Internacional das Mulheres em 8 de
março para homenagear a greve das
mulheres no ano anterior em São
Petesburgo, que desencadeou a
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Revolução Russa de 1917. Em reconhecimento à importância da luta das mulheres para o
fim do regime czarista em 1921, Lenin oficializou a data como o Dia Internacional da
Mulher.
Importante ressaltar que em 1917, no Brasil, as trabalhadoras de uma indústria têxtil em
São Paulo entraram em greve por condições dignas de trabalho e salários equiparados
aos dos homens. A reivindicação foi revidada com extrema violência, motivando assim a
indignação de toda a classe trabalhadora, resultando na deflagração da primeira greve
geral no Brasil. Sim, as mulheres foram as autoras e protagonistas da primeira GREVE
GERAL NO BRASIL!
Sendo assim, fica evidente que o apagamento da origem do Dia da Mulher aconteceu
intencionalmente para ocultar suas raízes socialistas, assim como esconder as lutas de
mulheres como Eleanor Marx, Alexandra Kollontai, Rosa Luxemburgo, Clara Zetkin,
Nadezhda Krupskaia, Inessa Armand, Rosa Parks, Dandara dos Palmares, Laudelina de
Campos Melo (fundadora do primeiro sindicato de trabalhadoras domésticas do Brasil),
dentre muitas outras, incluindo as muitas mulheres negras que já lutavam contra a
escravidão. Assim, foi a luta da classe trabalhadora, protagonizada por mulheres que
historicamente contribuíram para termos jornadas de 8 horas de trabalho, licença
maternidade, divórcio, acesso a creches e escolas públicas e a legalização do aborto.
Todos estes foram direitos arduamente conquistados por muita luta, mas que são
constantemente ameaçados pelo afrouxamento dela e pelo desserviço de todos aqueles
que reproduzem o discurso capitalista sobre o 8M.
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Da esquerda para a direita, de cima para baixo: Clara Zetkin, Rosa Parks, Dandara dos Palmares, Eleanor Marx
Inessa Armand, Nadezhda Krupskaia e Laudelina de Campos Melo
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Apesar das conquistas, não podemos parar,
precisamos intensificar nossa organização para lutar
por melhores condições de trabalho (mulheres
sindicalistas), representatividade na política, contra as
violências, especialmente contra mulheres pretas,
pobres e indígenas, contra o feminicídio, por
serviços públicos de qualidade para todas e todos.
Só assim poderemos avançar para construir uma
sociedade verdadeiramente socialista, mais
equitativa, na qual os direitos de mulheres e homens da
classe trabalhadora sejam respeitados para vivermos com
dignidade, com acesso a bens materiais, culturais, artísticos,
lutando contra o racismo e sempre em busca da verdadeira
emancipação humana.
Voltemos, então, ao questionamento que levantamos no início deste texto: o 8M é um
dia a ser comemorado? A resposta nos parece direta: não! Tal como o Dia da Consciência
Negra não é o dia de se presentear um negro ou uma negra, o 8M é uma data para trazer
à memória a origem do seu real significado, que não é outro senão a luta das mulheres
trabalhadoras. Não queremos presentes, queremos companheiras e companheiros nas
fileiras das lutas. Por isso, que nos mobilizemos para juntos e juntas, construirmos uma
sociedade mais justa e equitativa para todas e todos.

Secretária na
Lorrayne da Silva Brito é
e de Direito e
coordenação da Faculdad
SINTET-UFU.
coordenadora suplente no
sca de uma
Feminista e sempre em bu
sociedade mais justa!
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Alexandra Rodrigues de Oliveira é Assistente Social,
simpatizante do Coletivo Feminista Classista Ana
Montenegro e coordenadora de Formação e Relações
Sindicais
sintetufu
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Mensagem aos aposentados e aposentadas
da Universidade Federal de Uberlândia
Por Lilian Machado de Sá

Foto: Lo

rena Mar
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Um minuto e um turbilhão invadiram minha mente: estava descansando em casa,
calma, serena, quando o SINTET-UFU invadiu minha mente com uma solicitação de
enviar uma mensagem aos aposentados e aposentadas de nossa Universidade. Foi o
bastante para a cabeça se movimentar, os pensamentos se intensificarem e uma ideia
tomar conta de tudo. Qual o sentido de nossa existência?

Lilian em manifestação pelo Fora Bolsonaro em Uberlândia

Ao longo de minha vida tenho buscado compreender o que compõe minha essência, o
que dá significado ao meu viver. Por muitos anos acompanhei, e acompanho ainda,
pessoas no ciclo final da vida. Tem sido a fonte maior do meu aprendizado. Olhando a
morte de frente e sentindo sua aproximação, tem sido capaz de dividir comigo angústias,
ansiedades, alegrias e tristezas pela compreensão do sentido da própria existência. E foi
com elas mesmas que pude perceber a importância do processo que viviam: diante da
proximidade da morte, ousaram responder a si mesmas, que sentido teve a vida que
viveram!
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Percebi que algumas pessoas
tiveram uma morte tranquila,
com aceitação do que não
podia ser mudado. Outras,
sofreram muito nos
momentos finais,
terminando suas
vidas envolvidas
em muita dor.
Buscando compreender as razões
disso tudo, fui aos poucos percebendo
que aquelas que, no balanço final,
puderam comemorar uma vida vivida de
acordo com o que consideravam essencial, plena de
sentidos, passaram pela experiência da boa morte,
partindo em paz!
Então talvez seja esse o segredo da vida: compreender o que dá sentido
à nossa vida e viver segundo o sentido compreendido!

E o que tem isso tudo a ver conosco?
Agora entramos em cena, nós, os aposentados e aposentadas da UFU.

Nossa jornada está densa de ciclos iniciados, vividos e encerrados. À nossa frente,
muitos outros sendo abertos. A compreensão alcançada no caminho percorrido alimenta
essa nova jornada. Muita coisa ainda para ser vivida, lutas a serem empreendidas!
E vem do grande escritor João Guimarães Rosa, em Grande Sertão Veredas, muita luz
para nossas vidas: "O correr da vida embrulha tudo, a vida é assim: esquenta, esfria, aperta
e daí afrouxa, sossega e depois desinquieta.

."
Lilian Machado de Sá é servidora aposentada da UFU
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Por Dandara Tonantzin

O descompromisso de Jair Bolsonaro com o povo
brasileiro é inquestionável. O Serviço Público, que
trabalha pelo Brasil, sempre é hostilizado pelo
Presidente em falas que desdenham da
funcionalidade de milhões de servidores que fazem
mais pela manutenção do Estado do que ele.
Articulado com o desmonte dos direitos dos
funcionários públicos, entregue à mísera mesa do
neoliberalismo, o Bolsonarismo, e o líder que leva essa
manada, faz ataques ao Serviço Público não só no
discurso.
O Projeto de implosão do Brasil, orquestrado por
Bolsonaro e sua trupe, tem mais uma etapa em curso: é a
Reforma Administrativa imposta pela Proposta de
Emenda à Constituição (PEC 32). O que o Executivo
propõe é a minimização do Estado brasileiro, com o
argumento de que é preciso cortar gastos para a
economia crescer - o que é contraditório, uma vez
que, só em 2021, o povo brasileiro teve que arcar
com a despesa de 11,8 milhões gerada pelo
presidente (valor superior à média anual
registrada nos últimos oito anos). No Brasil atual
é assim: vale tirar do bolso do trabalhador para
organizar as contas, desde que a gente não
deixe de alimentar a mamata de quem entrou
com a promessa de servir ao povo, e não o
contrário.
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Diante do desastre que é a PEC 32 e a sua
tentativa de “enxugar” a máquina pública, cabe a
nós, trabalhadores e trabalhadoras desse país, nos
organizarmos em greve pela garantia de direitos e
pela defesa de um Brasil que valoriza o Serviço
Público. Além de ir contra tudo que se propõe a
Reforma Administrativa, é necessário bater o pé no
assunto do reajuste salarial para todos servidores
federais e não apenas para a Polícia Federal, como
propõe Bolsonaro. A intenção por trás disso, nós já
sabemos: a construção e aperfeiçoamento de um
Estado Violento que interfira diretamente nos seus
esquemas e táticas de jogo. Querem esse país no
chão e com o povo soterrado para abaixo dos
escombros.

Os Técnicos Federais, por
exemplo, estão na mira da
retroescavadeira pilotada pelo
Presidente. Sem aumento salarial
desde 2017, a reinvindicação salarial
é para que seja pago o salário justo,
que está em defasagem de 28,8%.
Mas para além dos direitos exigidos,
a luta dos Servidores Públicos é
para que o trabalho prestado ao
Brasil receba investimentos, e não
cortes. De uma forma que seja
possível aprimorar e construir um
serviço público de mais qualidade,
que atenda mais pessoas e que
continue fazendo o que Bolsonaro
nunca fez, trabalhar para e pelo
Brasil.
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Dandara Tonantzin é vereadora
de Uberlândia, pedagoga e
mestra em Educação
(Foto: Arquivo)
sintetufu
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Confira os repasses da Fasubra e saiba mais sobre
a construção das lutas da categoria para 2022
Por Raissa Dantas

A partir dessa edição do Ligeirinho a Coordenação Colegiada do SINTET-UFU trará, por
meio de entrevistas, a participação de figuras que de alguma forma contribuem para a
formação e mobilização da categoria dos técnicos. Para iniciar este espaço convidamos
Sérgio dos Santos Neves, servidor na UFU e coordenador suplente da FASUBRA, para uma
conversa. Confira:
(Raissa) Como tem sido construir a FASUBRA nesta conjuntura política?
(Sérgio) Como coordenador suplente, representante de um grupo da nossa federação, o
grupo da UNIR, que é composto por oito coordenadores e oito suplentes, posso dizer que
dar continuidade nessa luta, garantir o respeito, a confiabilidade e a representatividade na
nossa federação está sendo uma honra pra mim, seja enquanto representante da base do
SINTET-UFU, seja enquanto trabalhador da Universidade Federal de Uberlândia.
Apesar dos tempos difíceis que temos vivido e que surpreenderam com a pandemia,
temos trabalhado para defender os interesses da categoria diante esse desgoverno que
nos ataca dia e noite, incansavelmente, retirando direitos e conquistas. A pauta de
Bolsonaro e Paulo Guedes é a destruição do serviço público de maneira geral, não apenas
do servidor público. Nesse sentido, a educação e a saúde têm sido muito atacadas. O
ataque por parte deste governo é permanente, então a FASUBRA vem desempenhando
um papel árduo. A partir do momento em que a luta contra a PEC 32 se apresentou, em
2021, a FASUBRA retomou o trabalho presencial e o SINTET-UFU passou a levar
representação para contribuir com a direção da federação. Acho que nunca
passamos por uma batalha tão difícil quanto essa, que é de
enfrentamento ao governo e à pandemia.
(Raissa) Quais os principais desafios na direção da FASUBRA?
(Sérgio) Um dos principais desafios que temos é buscar a unidade da
categoria. Temos nos esforçado muito, incansavelmente, para trabalhar a
questão da unidade, que está se fazendo e prevalecendo. A luta contra a
PEC 32 foi um desafio avaliado positivamente pela direção da FASUBRA.
Atualmente também temos o desafio com relação aos aposentados e o
Decreto Presidencial nº 10.620, que empurra os aposentados para o INSS.
Com relação a este desafio o SINTET-UFU inclusive já acatou as orientações da
diretoria da FASUBRA de entrar com ações individuais contra a retirada do
direito dos aposentados de permanecerem ligados à universidade, tanto do
ponto de vista político, quanto administrativo. Outro grande desafio que está
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colocado e que temos construído com outros segmentos do serviço público é com
relação à nossa campanha salarial. São esses os desafios, mas principalmente o de
derrotar este governo.
(Raissa) Você poderia nos dar repasses sobre o indicativo de greve da categoria e a
articulação da FASUBRA com as outras entidades representantes do serviço público?
(Sérgio) A reunião do FONASEFE que aconteceu no último dia 22 de fevereiro tratou da
construção da greve e do calendário da campanha salarial. A FASUBRA está em unidade
com os demais segmentos do serviço público e com o apoio de todas as centrais sindicais,
alinhada e debatendo com os demais, sugerindo e encaminhando propostas para todo
este segmento. Gostaria de lembrar que esta unidade é fundamental, uma vez que a
FASUBRA só entrará em greve se os demais segmentos da educação estiverem juntos,
então esperamos que a ANDES-SN e o SINASEFE estejam conosco.
(Raissa) Fale sobre a importância da unidade entre os grupos políticos da UFU em torno
da construção das Plenárias, atos e frentes de mobilização.
(Sérgio) Não se constrói unidade
do dia pra noite, a unidade é
construída gradativamente,
depois de vários debates e
discussões que permitem um
foco comum na “bússola” dos
interesses políticos maiores dos
grupos e em defesa de toda a
categoria. Entendo que este é
um momento central da
construção da unidade, não só
nacional, mas localmente. Isso
engrandece a entidade que nos
representa, então tem sido muito
importante. O nosso objetivo agora,
na busca da unidade, é com foco
em derrotar este governo e
defender os interesses da
categoria dos técnicoadministrativos em
educação.

Sérgio dos Santos Neves (Índio) é técnicoadministrativo em educação e trabalha na
UFU há 35 anos no setor da DIROB
(Foto: Arquivo)
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04 e 05/03 - Plenária Nacional da FASUBRA | Virtual
08/03 - Dia Internacional das Mulheres | Ato na Praça Ismene
Mendes | 16h30 | Uberlândia
09/03 - Plantão Jurídico SINTET-UFU | Hospital de Clínicas
09/03 - Lançamento do Comando Nacional de Construção da
Greve | Atividade virtual
10/03 - Assembleia Geral do SINTET-UFU | Semipresencial | 14h |
Online e no CC do Umuarama
16/03 - Dia Nacional de Mobilização | Paralisações e manifestações
em todo Brasil | Ato em Brasília
23/03 - Plantão Jurídico SINTET-UFU | Monte Carmelo
23/03 - Indicativo para o início da GREVE GERAL POR TEMPO
INDETERMINADO, respeitando as especificidades de cada
entidade.

06/04 - Plantão Jurídico SINTET-UFU | Hospital de Clínicas
07/04 - CONCLAT - Conferência Nacional da Classe Trabalhadora
22/04 - Plantão Jurídico SINTET-UFU | Reitoria

01/05 - Dia Internacional das Trabalhadoras e dos Trabalhadores
04/05 - Plantão Jurídico SINTET-UFU | Hospital de Clínicas
19/05 - Plantão Jurídico SINTET-UFU | CC Santa Mônica
25/05 - Plantão Jurídico SINTET-UFU | Patos de Minas
Obs.: as datas podem sofrer alterações devido a questões da conjuntura
política e/ou sanitária. Acompanhe o site www.sintetufu.org e confira todas as
programações e atividades do SINTET-UFU.

