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CCAATTEEGGOORRIIAA CCOONNQQUU IISSTTAA PPOORRTTAARRIIAA DDEE 3300 HHOORRAASS

Portaria que regulamenta as diferentes jornadas dos técnicos administrativos foi publicada na edição 572

do Boletim de Serviços e já entrou em vigor.

No boletim de serviço do dia 1 9 de julho
de 201 6, foi publicada a Portaria 259 que dispõe
sobre a jornada de trabalho dos servidores
técnico-administrativos da UFABC.

O documento trata principalmente da
regulamentação da Flexibilização da Jornada de
Trabalho sem redução da remuneração para os
setores que se enquadrem na lei 1 590/95,
possibilitando aos servidores mais tempo para se
qualificar, para o convívio familiar, cultura, lazer e
outras atividades, resultando em qualidade de
vida. Além disso, viabiliza a implementação de
turnos contínuos, proporcionando a construção
de uma universidade efetivamente aberta ao
público com a extensão do atendimento e a
otimização dos recursos. A Portaria conta
também com a descrição de outros tipos de
jornada de trabalho para os servidores técnicos
administrativos, apresentando fluxos e prazos
para cada caso.

Esse grande passo se iniciou no fim da
greve de 201 5, em que a categoria conseguiu, no
Termo de Acordo de Greve, a instauração de
uma comissão para prosseguir com as
negociações sobre as jornadas de trabalho. Após
3 meses de reuniões, em 1 8 de dezembro de
201 5, a Portaria foi enviada para assinatura do
Reitor. Neste ponto, acordou-se que o Reitor
receberia a Comissão para apresentação da
Portaria. Entretanto, só depois de 7 meses de

tentativas de reunião e algumas mudanças no
texto por parte da reitoria, o conteúdo foi
finalmente acordado e enviado à procuradoria
jurídica da Universidade para análise da
legalidade, sendo aprovado e assinado,
passando a vigorar na data de sua publicação no
Boletim de Serviço.

É importante lembrar que o próximo passo
é eleger a CAF (Comissão Permanente de Apoio
à Flexibilização de Jornada) e que esta será uma
das prioridades do SinTUFABC nas próximas
semanas.

O SinTUFABC acredita que sem a
categoria organizada não teríamos essa
conquista, e ressalta a importância da categoria
continuar unida e mobilizada como sindicato,
para que ocorra uma ampla implementação da
Portaria na Universidade. Visando esclarecer as
dúvidas da categoria o SinTUFABC fará um
seminário dia 05 de agosto às 1 4h. Mais
informações serão enviadas posteriormente.

Vitória dos servidores



Nova Gestão

CCOONNHHEEÇÇAA AA CCAARRAA DDAA NNOOVVAA CCOOOORRDDEENNAAÇÇÃÃOO DDOO SSIINNTTUUFFAABBCC

Servidora da UFABC desde 201 2, trabalha na Secretaria Geral
com revalidação, reconhecimento e registro de diplomas. Fez o
ensino fundamental e médio em escolas públicas, se formou no
curso técnico em Administração na ETEC e Secretariado na
FATEC, se graduou em Letras e é Especialista em Gestão Pública
da Universidade Federal do ABC.
Mãe de uma menina chamada Rafaela, acredita na organização e
participação na sociedade como forma de independência e
apropriação. Atua em coletivos com as temáticas de consumo
crítico e responsável, moradia, feminista e sindical, tais como:

Coletivo de Consumo Rural Urbano - Solidariedade Orgânica (CCRU-Solo) da UFABC e, também, do
movimento de moradia da Associação Oeste de Diadema, no qual realiza formação política. No ano
de 201 3 fez parte do Conselho de Representantes Sindicais do SinTUFABC, de 201 4 a 201 5
participou da Gestão como Coordenadora de Administração e Finanças. Atualmente, como
Coordenadora-Geral do SinTUFABC representa a força da direção feminina.
Gosta de viajar, em especial praias, e de estar com amigos e familiares.

"Quem não se movimenta, não sente as correntes que o prendem." Rosa Luxemburgo.

Renata Silva

Na UFABC desde 201 0, trabalha na Coordenadoria Acadêmica da
PROPG.
Filiado ao SinTUFABC desde 201 2, participou ativamente dos 3
comandos de greve (201 2, 201 4 e 201 5). Foi Coordenador de
Administração e Finanças na primeira gestão do SinTUFABC (201 2-
201 4) e atuou como Conselheiro Representante dos Técnicos-
Administrativos no Consuni (201 3-201 5). Foi representante sindical da
PROPG em 201 4 e 201 5 , Conselheiro Fiscal do SinTUFABC em 201 5
e Membro da Comissão eleita pelos TA’s que construiu a proposta de
Portaria para jornada flexibilizada dos servidores TA’s da UFABC.
Graduado em Logística pela Fatec Zona Leste (2008) e Especialista em

Gestão Empresarial (Unip - 2011 ). De início procurou o serviço público por não se encaixar muito nos
“princípios” da iniciativa privada, porém com o passar do tempo e de participar de diversas lutas
percebeu que, como servidor, pode não só oferecer serviços de qualidade aos cidadãos, como
reivindicar e construir uma administração pública inclusiva e democrática.

Jorge Donizetti Rodrigues Junior

Coordenação Geral



Trabalha na UFABC desde 2011 , atuando no NTI com administração de
sistemas de computação científica e desenvolvimento do sistema
integrado de gestão. É graduado no BCT da UFABC, aluno da primeira
turma da Universidade. Fundador do SinTUFABC, já foi Coordenador de
Políticas Sociais e Coordenador Geral em gestões anteriores.
Participou ativamente das greves de 201 2, 201 4 e 201 5, foi delegado em

diversas Plenárias da Fasubra e é militante do Espaço Socialista. É pedestre e ciclista
interessado em literatura, sistemas operacionais, programação, artes, NetBSD, filosofia, Unix,
computação e política.

Silas Justiniano Veiga da Silva

PPRRIIMMEEIIRRAA CCOOPPAA DDOOSS TTRRAABBAALLHHAADDOORREESS DDAA UUFFAABBCC

Lazer

No dia 09 de julho ocorreu a I Copa dos
Trabalhadores da UFABC organizada pelo
SinTUFABC. No total compareceram 1 2 equipes
formadas por servidores técnico administrativos,
docentes, trabalhadores terceirizados e
estagiários, além da presença de familiares e
membros da comunidade acadêmica que
prestigiaram o evento.

As partidas, da fase de grupos e
eliminátorias, foram realizadas nas quadras
localizadas no campus Santo André, entre as 9h e
as 1 7h. A final aconteceu entre os times
PROHARD e Atlético Popular, ambos formados
por técnicos administrativos, em que o time da
PROHARD saiu vencedor por 1 x0 em jogo
disputado do início ao fim. O terceiro lugar ficou
com o time Natural F.C, formado por funcionários
terceirizados.

Ao final do evento foram entregues as
medalhas de artilheiro da competição para Diego
Camargo Galvão (Natural F.C.), de melhor
jogador para Felipe Nunes Batista (Natural F.C.) e
melhor defesa para o time Atlético Popular, além
das medalhas e troféus para as equipes
vencedoras.

O SinTUFABC avalia que a I Copa dos
Trabalhadores da UFABC cumpriu o objetivo de
interação e apropriação do espaço da
Universidade Pública pelas categorias de
trabalhadores que constroem a universidade e
também pela comunidade externa (familiares)
que compareceram para conhecer a
universidade e alegrar o evento.
Agradecemos a participação e o envolvimento de
todos (as) na construção dessa bela iniciativa.

Silas Justiniano Veiga da Silva

A Coordenação Geral é responsável por organizar, coordenar e orientar as demais

coordenações e orgãos do Sindicato, e representar o SinTUFABC quando necessário.



Conforme aprovado na
última assembleia, dia 1 4 de
junho de 201 6, o SinTUFABC,
ingressará com uma ação civil
coletiva referente ao direito do
servidor de receber o benefício
de vale transporte,
independentemente de utilizar
ou não carro próprio para
chegar ao seu local de trabalho.
Além disso, poderá utilizar o
cartão de estacionamento
fornecido pela UFABC.

O servidor interessado
não precisará fornecer qualquer
documento. Conforme foi
esclarecido em assembleia, o
status judicial atual do
SinTUFABC é de “associação

civil com fins sindicais”. Isso
significa que a ação será
impetrada pelo Sindicato que
representará os filiados em
juízo, portanto, para que o
servidor seja representado, é
necessário que o mesmo seja
filiado (associado) ao Sindicado.

Entretanto, o Sindicato
está propondo aos TA’s não
sindicalizados a oportunidade
de fazer uma ação em
separado, com advogado
especializado, mas que não é
da Assessoria Jurídica do
SinTUFABC. Neste caso haverá
um custo de honorários
advocatícios para cada
interessado.

Portanto, chamamos os
colegas TA’s interessados em
procurar a via Judicial e que
não são sindicalizados, para
que nos procurem no dia 25/07,
na sede do SinTUFABC, no 11 °
andar do Bloco B, das 1 0h às
1 4 horas. Lembrando que os
que já são sindicalizados não
precisam comparecer.
Pedimos, por favor, aos
interessados, que antes enviem
e-mail ao endereço
contato@sintufabc.org.br a fim
de organizarmos a ação.

Convidamos a todos
para que se sindicalizem!
Procurem e exerçam seus
direitos!

AAÇÇÃÃOO DDEE AAUUXXIILLIIOO TTRRAANNSSPPOORRTTEE

Sindicato viabiliza ação pelo direito ao auxílio transporte a todos os servidores técnicos

administrativos

Jurídico

CCOONNSSUULLTTOORRIIAA JJUURRÍÍDDIICCAA GGRRAATTUU IITTAA

O SinTUFABC atualmente possui serviço de consultoria jurídica para os servidores
realizado quinzenalmente as quintas-feiras das 1 3h as 1 7h, conforme agenda abaixo:

-- 2288 ddee jj uu ll hhoo,, CCaammppuuss SSBBCC ((LLooccaall aa ddeeffii nn ii rr))

-- 11 11 ddee aaggoossttoo,, CCaammppuuss SSAA ((SSeeddee ddoo SSii nnTTUUFFAABBCC -- 11 11 ºº aannddaarr -- BBll ooccoo BB)
-- 2255 ddee aaggoossttoo,, CCaammppuuss SSAA ((SSeeddee ddoo SSii nnTTUUFFAABBCC -- 11 11 ºº aannddaarr -- BBll ooccoo BB)
-- 0088 ddee sseetteemmbbrroo,, CCaammppuuss SSBBCC ((LLooccaall aa ddeeffii nn ii rr))

A consultoria jurídica é voltada apenas para dúvidas trabalhistas, administrativas e
constitucionais relativas à situação funcional dos servidores, por exemplo: progressão, jornada
de trabalho, l icenças e afastamentos, férias, PAD e demandas de interesse coletivo dos
técnicos administrativos.

Convidamos a todos para que se sindicalizem, procurem e exerçam seus direitos!

Expediente: Boletim do SinTUFABC é uma
publicação do Sindicato dos Trabalhadores das
Universidades Federais do ABC.

Site: www.sintufabc.org.br
e-mail: contato@sintufabc.org.br
Facebook: sintufabc.oficial




