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Retrospectiva

2017: UM ANO DE MUITAS LUTAS!
Estamos encerrando mais um ano de batalhas e
lições. Para os TAs da UFABC foi marcado pelo
enfrentamento contra as “reformas” do
governo e pela campanha da paridade e
eleições para reitoria na universidade.

das mulheres em SP, que foi um estopim das
lutas contra as reformas.

Em decorrência da semana das mulheres foi
instituído o GT Mulheres da universidade, cujo
relatório foi apresentado no Consuni da
Desde o começo do ano nos mobilizamos semana passada, com indicações de políticas
fazendo trabalho de base, atividades, institucionais para combater o machismo e as
assembleias paralisações e atos contra as desigualdades de gênero na universidade.
reformas da previdência, trabalhista e
ampliação da terceirização. Compomos o Na sequência tivemos o dia de manifestações e
comitê ABCDMRR contra as reformas, que tem paralisações contra as reformas do dia 15 de
sido um importante núcleo de lutadores da março, no qual, dentro da programação da
região onde estamos. Também, atuamos paralisação, tivemos uma importante atividade
fortemente na Central Sindical CSP-Conlutas, de esclarecimento sobre os argumentos da
participando das reuniões da coordenação reforma da previdência e suas consequência,
nacional e do 3º congresso da central, bem com Margarida Lopes de Araújo, da
como na Federação de Sindicatos de Associação Paulista dos Auditores Fiscais da
Trabalhadores em Educação das Universidades Receita Federal.
Brasileiras (FASUBRA), atuando nas plenárias
nacionais e elaborando uma tese própria para Em Abril construímos o dia da Greve Geral no
o congresso da federação.
ABC, em unidade com diversos setores de
trabalhadores e estudantes, tivemos o ato na
Em março compomos a comissão que Avenida dos Estados, que marcou o dia na
organizou a semana das mulheres na UFABC. região. Apesar do recuo das centrais sindicais
Paralisamos no dia 08 de março, dia da greve burocratas, construímos ainda as greves nos
mundial de mulheres, com uma grande marcha dia 30 de junho e 05 de dezembro, fazendo
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panfletagens, atos e paralisações. No dia 27 de
outubro, dia de mobilização, organizamos uma
palestra sobre as Mudanças na legislação dos
servidores públicos com César Lignelli,
advogado do SINTRAJUD. Temos para o
começo do próximo ano a perspectivas de mais
lutas, para que se barre a votação da Reforma
da Previdência, e exigimos que os maiores
aparatos não ajam para refrear a mobilização.
O SinTUFABC participou de duas caravanas à
Brasília. No ocupa Brasília em 24 de maio, dia
de grande resistência contra as reformas e
repressão das forças policiais e do exército. Em
28 de novembro, com o conjunto da Fasubra e
dos servidores públicos federais, contra as
reformas e ataques aos servidores públicos.
Dentro
da
universidade,
estivemos
concentrados na campanha pela paridade,
participando das discussões no ConsUni e
construindo
com
as
outras
entidades
representativas a atividade de debate sobre a

paridade e gestão democrática com a reitora da
Unifesp – Soraya Smaili. A paridade na UFABC
foi
conquistada
pela
mobilização
e
convencimento daquelas pessoas que se
empenharam em lutar pela democracia na
universidade pública.
Posteriormente, na eleição para reitoria, além
da
participação
de
representante
do
SinTUFABC na comissão da pesquisa de
opinião paritária, organizamos os debates das
entidades, em conjunto com DCE e Adufabc,
sabatinas, seções especiais de questões para as
chapas candidatas no boletim do SinTUFABC,
para que nós e toda a comunidade tivesse
condições para fazer uma melhor escolha de
projeto e nomes para a gestão da universidade
no próximo período.
Este foi um ano em que as mulheres de forma
acentuada foram protagonistas das lutas
sociais e por direitos. Além das atividades
decorrentes do dia 08 de março, com o
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Para debater e comemorar os 100 anos do
episódio
até
hoje
mais
importante
internacionalmente da história moderna, em
dezembro, tivemos o debate sobre os 100 anos
da Revolução Russa e sua atualidade. Nesta
atividade tivemos a oportunidade de discutir a
história e as lições deste evento para nós.
O SinTUFABC continuou com a tradicional
Campanha de arrecadação de roupas, livros e
brinquedos para os movimentos sociais e
também fortaleceu campanhas importantes
como a Campanha de apoio a Ocupação Povo
Sem Medo Planalto. Em 5 anos, essa campanha
já arrecadou 17 mil peças de roupa que foram
doadas para movimentos sociais.

Coletivo Negro Vozes foi organizado uma
palestra Trajetória profissional da mulher
negra em SP, em agosto, mês da Mulher Negra
Mulher Negra latino americana e caribenha, e
em Novembro, mês da consciência negra,
debate com o grupo Mães de Maio: O
Genocídio Da População Negra: Sobre Os
Crimes De Maio/2006.

Além de todas as atividades também
realizamos dois eventos para que nós
pudéssemos confraternizar entre colegas de
trabalho e luta. Primeiramente a segunda
edição da copa de Futsal dos trabalhadores da
UFABC, em agosto. E encerramos o ano
comemorando os cinco anos de fundação do
SinTUFABC, com uma festa, pois há de se
comemorar os cinco anos de organização dos
trabalhadores da UFABC em seu sindicato.

PERSPECTIVAS PARA 2018
Passamos o ano de 2017 com intensas lutas travadas pela classe trabalhadora. Uma vitória
momentânea foi o adiamento da reforma da previdência, cuja votação está prevista para 19 de
fevereiro. Iniciaremos ano de 2018 já com o grande desafio de barrar essa reforma e
organizarmos os trabalhadores para tomar a ofensiva. Será preciso a construção de um amplo
processo que envolva sindicatos, movimentos sociais e uma nova Greve Geral: o SinTUFABC é
parte desse processo. Nesse contexto, também serão realizados o III Congresso do SinTUFABC e
as eleições para a próxima Coordenação Executiva do sindicato e para o Conselho de
Representantes Sindicais.
Assim, desejamos a todas e todos boas
festas e um 2018 repleto de lutas e
manifestações para barrar os planos dos
governos. Aos trabalhadores não resta
alternativa, a não ser a sua organização.
#JuntosSomosFortes!

