Boletim Nº 16/2015
02 de outubro de 2015

CONTRA O AJUSTE FISCAL

Marcha do dia 18:
15 mil trabalhadores contra o ajuste fiscal
“Trabalhadores e trabalhadoras deixam recado para o governo: Não vamos aceitar mais ataques contra os trabalhadores”.
A Marcha dos Trabalhadores e Trabalhadores reuniu 15 mil no dia 18 de
setembro. Organizado por 40 entidades,
o ato que aconteceu em São Paulo, levou
as ruas o repúdio dos trabalhadores ao
ajuste fiscal que o governo Dilma tenta
empurrar para o bolso dos brasileiros.
Além disso, os manifestantes criticam a
oposição oportunista do senador Aécio
Neves (PSDB) e o retrocesso no congresso liderado pelo Deputado Federal,
Eduardo Cunha (PMDB).
Esse novo pacote que o governo pretende tomar no ano que vem vai cortar
verbas de programas sociais. Além disso,
visa também, interromper os concursos
públicos federais, sobrecarregando ainda mais categorias que necessitam de
mais funcionários. Ao invés de colocar
a conta dessa crise na mão do grandes
empresários, o governo prefere manter a
aliança com esses, mas perder com a do
trabalhador que não vai admitir isso.
A marcha apresentou que existe sim
uma oposição que não quer se unir ao
conservadorismo político, que existe
A última proposta do governo foi
recusada pelos TA’s na UFABC, mas foi
aprovada pela categoria nacionalmente. Assim, a FASUBRA e o Comando
Nacional de Greve estão assinando o
acordo com o MEC e MPOG. Na próxima terça-feira, dia 06, às 14 horas, será
realizada uma assembleia dos técnico-administrativos da UFABC para deliberar os encaminhamentos que serão
informados pelo Comando Nacional de
Greve e também os resultados das negociações com a reitoria! Participe!

Trabalhadores da UFABC presentes na Marcha dos Trabalhadores e Trabalhadoras

uma oposição de esquerda e que dribla a
faixa do governismo, utilizados por militantes que preferem apoiar o governo.
Com avenida Paulista tomada os trabalhadores e trabalhadoras conseguiram
atacar de forma mais direta essa inversão do governo, de arrochar e atacar o
bolso daqueles que lutam diariamente
para conquistar o salário.
O movimento reivindicou como alternativa para e enfrentar a crise a taxação de grandes fortunas e o não paga-

mento da dívida pública. Exigiu o fim
da corrupção com prisão e confisco dos
bens dos corruptos e corruptores, da
farra das privatizações. Redução da jornada, sem redução salarial e defesa dos
direitos sociais e trabalhistas e contra
as demissões. Reforma agrária, demarcação das terras indígenas, defesa dos
imigrantes e refugiados, investimentos
em saúde e educação, mais creches,
mas verbas para garantir a defesa de
mulheres.

ORGANIZAÇÃO

Reabertura de inscrições para vagas remanescentes
no Conselho de Representantes Sindicais
A Assembleia realizada no dia 22 de
setembro decidiu por reabrir o processo eleitoral para as vagas que não foram
preenchidas nas eleições realizadas em
julho de 2014. As inscrições acontecem de 28/09 a 03/10 e devem ser realizadas através do endereço eletrônico
<www.sintufabc.org.br/conselho2015>
ou com o preenchimento das fichas de
inscrição em posse da Coordenação
Executiva, sendo possível a candidatura
de qualquer filiado ao SinTUFABC. No
endereço eletrônico também é possível
consultar o Edital da Eleição.
O Conselho de Representantes Sindicais do SinTUFABC é um órgão es-

tratégico para o diálogo entre o SinTUFABC e a categoria. Os representantes
sindicais de cada setor participam dos
fóruns de formação do SinTUFABC, firmando-se como interlocutores entre as
demandas dos diversos setores da universidade e as ações efetivas do Sindicato. Os representantes também ajudam a
fazer o trabalho de base e a promover a
sindicalização da categoria, que é muito
mais do que conseguir novos filiados,
mas trabalhar a importância da organização dos técnico-administrativos da
UFABC.
Este Conselho se reunirá a cada três
meses para pautar questões relaciona-

das ao seu local de trabalho e organizar
a intervenção junto com os trabalhadores. Esses encontros também podem ser
de formação para a organização da categoria. Há outras atribuições previstas
pelo Estatuto do sindicato, como convocar o Congresso do SinTUFABC.

Seja um
representante
sindical!

Confira abaixo os setores e número de vagas disponíveis em cada um deles:

Setor

		

Servidores

Vagas totais

Vagas a preencher

104

6

3

b) Procuradoria Jurídica

3

1

1

c) Auditoria

9

1

1

d) Biblioteca

41

2

1

e) NTI

73

4

1

f) PROGRAD
(PROGRAD, Coord. Lab.
Informática, Secos e Úmidos)

201

13

10

g) PROAD (PROAD, CGFC e
CGSA)

50

3

3

h) PROPLADI
i) PROPES

15
49

1
3

1
3

j) PROEX

28

1

1

k) PROAP

42

2

2

l) CCNH
m) CMCC

16
13

1
1

1
1

a) Reitoria (Reitoria, ViceReitoria, Gabinete, Secretaria
Geral, SUGEPE, Sup. Obras,
ACI e ARI)
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