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Mobilização

0 3/0 8: M OB I LI ZAÇ ÃO PE LA PAU TA S ALARI AL E
C ON TRA OS ATAQU E S !

Técnicos Administrativos em Assembleia mais a prestação de serviços públicos à
realizada dia 26 de julho, decidem aderir a população e reforçará a precarização do
mobilização do dia 03 de agosto, pelos trabalho no serviço público.
seguintes motivos:
Enquanto isso, o governo Temer fecha os
• Contra os cortes no orçamento nas olhos quanto os pedidos da população por
Instituições públicas de ensino superior;
uma audiência da dívida pública que é o
• Pela abertura de negociações com o principal responsável pelo desequilíbrio das
contas públicas e pela crise econômica
governo;
ao contrário prioriza o pagamento
• Contra a Reforma da Previdência,com brasileira,
dívida pública, que em 201 7 está
previsão para concluir a votação até o final da
crescendo de R$ 1 00 bilhões ao mês,
de agosto;
atingindo mais de 4 trilhões de reais em
• Contra os ataques do governo ao março, conforme afirma a Auditoria Cidadã da
funcionalismo público.
Dívida. Apesar de tudo,
Temer continua
Temer planeja reduzir os benefícios de gastando com propagandas e outros gastos
servidores do poder Executivo, aumentar a para justificar a retirada de direitos e para
contribuição previdenciária do serviço público manter-se na presidência.
de 11 % para 1 4% e, também decidir se o Por tudo isso, o SinTUFABC convida a
reajuste dos servidores públicos será adiado, categoria a participar das atividades!
utilizando-se do falso discurso de reduzir as
despesas e aprofundar o ajuste fiscal
para 201 8, atacando principalmente os
Agenda de atividades
servidores do executivo, que já são
01/08 16h00 Palestra "Trajetória profissional da
quem têm os piores salários.
Ainda, Temer assinou (dia 26/07) a mulher negra em SP"
medida provisoria (MP) inconstitucional Local: Sala 104-0, Bloco A, campus Santo André
que cria o Programa de Desligamento 03/08 09h00 Reunião aberta sobre a Tese do
Voluntário (PDV), prevê a redução de SinTUFABC para o 23° Congresso da FASUBRA
salário e jornada no âmbito do Poder
Executivo Federal, com a desculpa de Local: Sala 208-0, Bloco A, campus Santo Sandré
reduzir os gastos públicos com a folha 03/08 14h00 Atividade "O PDI na prática: uso e
de pagamento dos servidores e distribuição dos espaços da Universidade"
proporcionar crescimento econômico, Local: Auditório 005 - Bloco Beta - campus São
mas que na verdade prejudicará ainda Bernardo

Eleições para reitor

APÓS A APROVAÇ ÃO D A PARI D AD E , VAM OS C ON S TRU I R A
N OS S A PAU TA!
A Pesquisa de Opinião para Reitor na UFABC
agora é PARITÁRIA! Agora vamos participar
ativamente da consulta e construir a nossa
pauta de reivindicações!
Após anos de luta, a UFABC finalmente
pesquisará, de forma paritária, a opinião da
comunidade no processo eleitoral para reitor!
No dia 04 de julho de 201 7 a decisiva sessão
do ConsUni foi acompanhada por grande
parte da categoria, presencialmente e pela
internet com transmissão ao vivo. Nesta
sessão os (as) conselheiros (as) tinham como
opções as proporções percentuais de
docentes, técnicos administrativos e
estudantes,
respectivamente,
de
70/1 5/1 5, 50/25/25 e 33/33/33.
O placar não deixou dúvida sobre
o sucesso da campanha
encabeçada pelo SinTUFABC e
demais
entidades
representantes. Dos 39 votos,
22 foram a favor da paridade
(33/33/33).
Foram debates, entrevistas,
passagens de setor, boletins,
entre outras ações que
disseminaram a ideia de que
a paridade é o início de um longo processo de
democratização da gestão, entretanto, este foi
um grande passo na construção da
universidade, publica, gratuita, de qualidade e
inclusiva – a Universidade do Século XXI.
Dar o mesmo peso de voto à categoria
estudantil e de técnicos administrativos,
requer que seus dirigentes tenham pauta,
planos de ação e comprometimento para
estas categorias. Dessa forma se inicia um
processo de valorização de cada ator e de
cada papel desempenhado dentro da UFABC.
A conquista da paridade é só o início!
É de extrema importância que os técnicos

administrativos participem ativamente na

pesquisa de opinião à comunidade
acadêmica, em seguida continuar mobilizados
para que a decisão da comunidade acadêmica
de forma paritária seja respeitada!
Além disso, precisamos de mais democracia
em todas as instâncias da universidade.
Também é necessário construir uma
campanha nacional com a FASUBRA e outras
entidades representativas para que os órgãos
colegiados sejam também paritários.

Avançar na construção de uma pauta
de reivindicações aos candidatos

Como dito, com a paridade temos o melhor
equilíbrio dos interesses das diferentes
categorias
e
um
melhor
equiparação do valor das pautas
específicas de cada categoria.
Por isso, é de extrema
importância que os Técnicos
Administrativos participe junto
ao SinTUFABC da construção
da pauta de revindicação aos
reitoráveis e participe na
pesquisa de opinião que
antecede a formação da lista
tríplice, apenas desta forma
teremos a paridade orientando as eleições e a
gestão da UFABC.
Por isso, o SinTUFABC já levantou alguns
dados do questionário/pesquisa de opinião
que foi realizado para nortear as linhas de
atuação do sindicato. Também passará nos
setores para ouvir os técnicos administrativos
e organizará atividades para construção e
avanço da pauta de revindicação da categoria
aos reitoráveis.
Fique atento aos próximos boletins e
comunicados do SinTUFABC!
#ParidadeJá!

Esporte

I I C OPA D E F U TS AL D OS TRAB ALH AD ORE S D A U FAB C

Pontos de apoio para Inscrições:

Bloco A: PROEC (Vinicius) / CGFC(Robson)
Bloco B: Segurança (Henrique/Jorge) / Sede

do SinTUFABC (11 ° andar)
Bloco Delta: (SBC): PROPG (Felipe)

II COPA DE FUTSAL DOS
TRABALHADORES DA UFABC

Datas: 1 9/08 e 26/08
Inscrições: de 26/07 à 09/08 (Valor por
equipe: R$ 1 20,00)
Local: Quadras Poliesportivas da UFABC/
Santo André
Categorias: Feminino e Masculino

Quem pode participar:

Estagiários,
Funcionários Terceirizados,
Servidores Docentes e Servidores Técnicosadministrativos

Arte: Robson Mioto

O SinTUFABC convida a todas e todos para a
II
COPA
DE
FUTSAL
DOS
TRABALHADORES DA UFABC que tem por
finalidade a integração dos trabalhadores da
universidade, o fortalecimento dos laços de
amizade e a promoção de atividades físicas.
Neste
dia
faremos
uma
grande
confraternização com comes e bebes, música
ao vivo (banda Pargianos) e atividades para
crianças! Teremos também uma feira
agroecológica e orgânica. Participe! Vamos
ocupar o espaço da universidade para os
trabalhadores e suas famílias!

FASUBRA

VE M AÍ O 2 3° C ON G RE S S O D A FAS U B RA!

O CONFASUBRA é o congresso realizado
pela nossa federação nacional, que engloba
os sindicatos de base das Universidades
Federais, Hospitais Universitários e até
algumas Universidades Estaduais. Acontecerá
em Poços de Caldas - MG, entre os dias 26
de novembro a 1 º de dezembro. É esperada a
participação de 1 500 delegados de 42
entidades de base ligadas a FASUBRA. O
congresso ocorre a cada dois anos e se trata
da instância de deliberação máxima da
entidade. Através de mesas temáticas são
discutidas e votadas propostas significativas
referentes a tudo que cerca os trabalhadores
das Instituições Públicas de Ensino Superior.
No congresso os servidores da base são
representados por delegados escolhidos
previamente em cada instituição, seguindo
uma proporção referente ao número total de
servidores. O SinTUFABC tem direito a enviar
oito delegados eleitos em assembleia geral da
categoria. Outra particularidade do congresso
é que ele define o norte a ser seguido pela
federação, através de teses redigidas por
membros das bases. Estas teses tem alcance

nacional e podem propor sobre aspectos de
nível regional e nacional.
A atual coordenação do SinTUFABC se
identifica com os grupos que constróem a
CSP-Conlutas e estão elaborando teses para
apresentar ao congresso mas, este ano, será
feita uma tese independente da UFABC com
eixos principais que tiramos em nosso último
congresso, assim como diretrizes que
discutimos e deliberamos nesse último ano
em nossas assembleias e atividades.
Por fim o congresso tem como
responsabilidade eleger a direção nacional da
FASUBRA, que cumprirá mandato durante o
biênio 201 8-201 9.

Calendário de atividades referentes
o XXII CONFASUBRA

03/08 : Reunião aberta com todos os técnicos
administrativos da UFABC sobre as propostas
- 9 horas - Sala 208-0 - Bloco A;
1 3/08 : Data limite para envio das Teses.
Veja o vídeo elaborado convocando os
trabalhadores da UFABC para participar das
atividades para construção do Congresso da
FASUBRA: http://youtu.be/AaK2yJbxiBo

30h Já! Respeito e valorização dos Técnicos Administrativos

O SinTUFABC protocolou nesta segunda-feira (31 /07) ofício à reitoria solicitando o
esclarecimento e cumprimento quanto aos prazos estabelecido pela Portaria da Reitoria nº
259/201 6, de 1 3 de julho de 201 6, que dispõe sobre a jornada de trabalho dos TAs da UFABC,
no que diz respeito ao prazo de resposta da reitoria.
Esperamos que a reitoria respeite a categoria dos técnicos administrativos e cumpra o que foi
acordado no Termo de Acordo de Greve/201 5, pela Portaria da Reitoria nº 259/201 6 e a
Portaria da SUGEPE nº 963, de 1 5 de dezembro de 201 6.
Essa pauta é histórica e de extrema importância para o SinTUFABC junto a
categoria, por isso, vamos acompanhar de perto as ações e o cumprimento
dos prazos, dispostos a mobilizar a categoria pelo respeito e valorização dos
técnicos administrativos, bem como da respectiva pauta por 30h, que tem
por objetivo a qualidade de vida do servidor, a extensão do atendimento e a
otimização dos recursos da universidade.
Expediente: Boletim do SinTUFABC é uma publicação do Site: www.sintufabc.org.br
Sindicato dos Trabalhadores das Universidades Federais do ABC. e-mail: contato@sintufabc.org.br
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