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Pauta para a eleição para reitoria

CONSTRUÇÃO DA PAUTA PARA ELEIÇÃO PARA REITORIA
No dia 14 de setembro, como atividade do dia
de lutas em defesa dos serviços públicos e contra a reforma da previdência, técnicos administrativos se reuniram, juntamente com a
coordenação executiva do SinTUFABC para discutir a pauta de reivindicação aos reitores.
Foram levantados pontos pendentes das pautas
dos técnicos administrativos das greves de
2012, 2014 e 2015, e também da última campanha para reitoria, em 2013. Também foi levantado pontos que os técnicos administrativos
elaboraram na pesquisa realizada pelo SinTUFABC e do último congresso do SinTUFABC,
realizado em 2016. Nos pontos constam desde
pautas caras à categoria dos técnicos administrativos, como 30 horas e
políticas de incentivo à qualificação e capacitação, até
demandas
relativamente
simples mas que ainda não
foram cumpridas na atual
administração (apesar de
serem pontos acordados em
greve), como contratação
de um plano de saúde corporativo.
Os pontos foram divididos
nos seguintes eixos: 1.
UFABC pública, gratuita,
democrática e popular; 2.
Carreira, jornada de trabalho, saúde e condições

de trabalho; 3. Relações sindicais e terceirização; 4. Insalubridade e segurança no trabalho;
5. Trabalho, gênero e raça.
Agora, como segunda etapa, serão divididos os
eixos temáticos em grupos, para elaboração de
uma pauta completa aos candidatos.
Por que devo participar?
A eleição para para reitoria é um momento importante para que os técnicos administrativos
possam levantar sua pauta coletiva. Com a
conquista da paridade, a construção dessa
pauta tem uma importância ainda maior. Vamos cobrar a todas e todos candidatos, um
comprometimento e posicionamento a cada um dos
pontos da pauta.
Como faço para participar?
Primeiro, escolha um ou
mais eixos que deseja participar (a tabela está na
próxima página). Depois,
envie um e-mail para a
pessoa responsável por
organizar os eixos. Por
fim, participe das atividades nos dias 29/09 e
02/10 e da assembleia do
dia 10/10!

Continuação

CALENDÁRIO DE ATIVIDADES
CONSTRUÇÃO DA PAUTA PARA ELEIÇÃO PARA REITORIA
Escolha um ou mais eixos abaixo. Em seguida, entre em contato com os responsáveis dos
eixos para ter acesso a construção do documento. Depois, procure participar das atividades
que irão elaborar propostas de documentos a serem fechadas na assembleia do dia 10/10.
Compareça! Sua participação é muito importante!

Esporte

SINTUFABC REALIZA A II COPA DOS TRABALHADORES DA
UFABC
No dia 26 de agosto, o SinTUFABC promoveu a
II Copa dos Trabalhadores da UFABC, contamos com 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. O
encontro contou também com brinquedos para
as crianças e com a realização de uma feira de
alimentos orgânicos do CCRU-Solo.

também pela comunidade externa (familiares)
que vieram conhecer a universidade e alegrar o
evento.

As partidas foram realizadas nas duas quadras
do campus Santo André. A final foi realizada
entre os times PEC Nº 55 e Refugo FC, ambos
formados por técnicos administrativos, em que
o time PEC Nº 55 saiu vencedor por 3x1, em
jogo disputado do início ao fim e sagrou-se
campeão. O terceiro lugar ficou com o time
PROFETAS , formado por docentes e técnicosadministrativos.

A seguir transcrevemos uma pequena entrevista com dois dos destaques do campeonato.

Agradecemos a colaboração da ProAP e da Prefeitura Universitária, a participação e o envolvimento de todos (as) na construção dessa bela
iniciativa. Anotamos as críticas e sugestões de
todos que nos procuraram e iremos trabalhar
para melhorar o evento na próxima edição.

Entrevistado: Daniel Dubosselard Comin
Lot, melhor jogador e melhor goleiro da
copa
O que você achou da iniciativa do sindicato
em fomentar o campeonato?

Além disso, foram dadas medalhas para o artilheiro da competição Anderson Orzari (PROFETAS), melhor jogador e melhor goleiro,
ambos para Daniel Comin Lot da equipe PEC
Nº 55.

A iniciativa da criação e reedição do Campeonato foi ótima. Ocupar a Universidade com
esporte e atividades culturais é sempre positivo. Foi um sábado de bastante diversão e
atividades incomuns para boa parte dos servidores, terceiros e professores que normalO SinTUFABC avalia que a II Copa dos Traba- mente vem pra Universidade para desenvolver
lhadores da UFABC cumpriu o objetivo de inte- suas atividades laborais. Excelente iniciativa,
ração
e apropriação do espaço da que se repita por muitos e muitos anos!
Universidade pública pelas três categorias de
trabalhadores que constroem a universidade e O que você achou do campeonato (organização, participação, envolvimento com as
categorias e comunidade, os jogos, a final)?
A organização do campeonato foi sempre
muito democrática com a abertura para sugestões, discussões e conversas sobre toda a preparação. Achei interessante também a
preocupação em fazer um evento bastante
família, sem brigas e confusões. Parabéns a
toda a comissão organizadora pelo excelente
trabalho!
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ENTIDADES ORGANIZAM
CAMPANHA DE APOIO À
OCUPAÇÃO POVO SEM MEDO
Em São Bernardo do Campo acontece hoje
uma das lutas mais importantes por moradia do país: a Ocupação Povo Sem Medo
que já conta com mais de 6 mil famílias, denunciando o gritante déficit habitacional da
região e do Brasil e a especulação
imobiliária.
Quanto aos jogos, sou suspeito para falar, fiz
parte do time que foi vencedor do campeonato,
então pra mim foi ótimo!! Mas a participação
de cada um dos times abrilhantou mais ainda a
competição, parabéns a todos os atletas e em
especial aos do time PEC nº.55 !!

Para ajudar a ocupação, entidades e grupos
da UFABC estão organizando uma grande
campanha de arrecadação. Participe! Faça
também sua contribuição!

Entrevistado: Anderson Orzari, artilheiro da
copa
O que você achou da iniciativa do sindicato
em fomentar o campeonato?
Acho uma importante iniciativa pois promove a
confraternização entre os professores, TAs, terceirizados e suas famílias. É um importante
momento de competição saudável, que estimula a amizade, respeito e interação entre
profissionais que raramente se encontram no
dia a dia da instituição.
O que você achou do campeonato (organização, participação, envolvimento com as
categorias e comunidade, os jogos, a final)?
O campeonato foi muito bem organizado. Alguns aspectos foram melhorados em relação ao
oferecimento anterior, como por exemplo, a
disponibilização de um ambiente propício para
que toda a família dos atletas (esposas e filhos)
pudesse participar do evento.
Expediente: Boletim do SinTUFABC é uma
publicação do Sindicato dos Trabalhadores das
Universidades Federais do ABC.

Site: www.sintufabc.org.br
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