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Novo reitor assume com o desafi o de 
cumprir compromisso de campanha e 
manter diálogo com TA’s

GESTÃO

Klaus Capelle assumiu a Reitoria da UFA-
BC na segunda-feira, 10 de fevereiro, em ceri-
mônia com o Ministro da Educação José Hen-
rique Paim Fernandes. A posse oficial ocorreu 
três dias após a transmissão simbólica do car-
go no Campus São Bernardo, da Universidade. 

O novo reitor prometeu em resposta a algu-
mas reivindicações do SinTUFABC ampliar as 
ações afirmativas e inclusivas na universidade 
e a interação com a comunidade externa. Em 
relação aos trabalhadores técnicos e adminis-
trativos, o novo reitor prometeu abrir um ca-
nal de diálogo. Klaus também se comprometeu 
em apoiar uma campanha de conscientização 
com relação ao assédio moral em todas as suas 
dimensões e formas.“Klauss Capelle em Seminário sobre Assédio Moral na UFABC”

O novo reitor afirmou defender a 
redução da carga horária (sem redu-
ção salarial) para TA’s que estiverem 
fazendo cursos de especialização, mes-
trado e doutorado. Além disso, disse 
que implementará o regime de seis ho-
ras diárias (30h semanais) nos setores 
onde isso for possível dentro da lei. 

Outras medidas que o reitor afir-
mou trabalhar em sua gestão para os 
TA’s são:

O SinTUFABC acompanhará as ações da nova reitoria para que sua gestão de fato atenda às reivindicações dos 
trabalhadores e trabalhadoras da universidade. O sindicato aguarda também a reabertura da mesa permanente de 
negociações com o objetivo de estabelecer um canal oficial para levar as reivindicações dos TAs à reitoria

Conscientizar os professores e os técnicos de labora-
tório que os técnicos podem ser coautores de publica-
ções e patentes oriundos dos laboratórios. 

Erradicar a visão incorreta de que a prioridade na 
alocação de FGs e CDs seria dos professores. Discutir os 
critérios para a alocação de FGs e CDs com as entidades 
representativas e nos Conselhos e divulgar publicamen-
te a política dessa alocação. 

Erradicar a visão incorreta de que os professores 
seriam naturalmente chefes dos TAs. 

Aplicar de forma mais abrangente a legislação que 
permite pagar adicional pelo exercício de atividades 
insalubres, perigosas ou penosas aos servidores e a 

legislação que permite pagar encargos de cursos e con-
cursos aos servidores. 

Cobrar das empresas responsáveis pelos serviços 
terceirizados condições adequadas de trabalho, con-
forme recomendado pela Organização Internacional do 
Trabalho, além de estabelecer programas de valoriza-
ção dos servidores terceirizados. 

Realizar uma consulta pública para quantificar a 
demanda por uma creche universitária e, se houver de-
manda que justifique a construção, iniciar negociações 
com as Prefeituras da região para criar e operar essa(s) 
creche(s) por meio de convênios universidade-prefei-
tura.

Outras promessas de campanha aos TA’s



Campanha Salarial 2014 começa forte e 
FASUBRA prepara greve nacional a partir 
de 17 de março

CAMPANHA SALARIAL 2014

As campanhas salariais dos funcio-
nários públicos em 2014 já começam 
com bastante força. Em plenária reali-
zada pela Federação dos Sindicatos de 
Trabalhadores das Universidades Bra-
sileiras (FASUBRA), a ampla maioria 
dos 161 delegados presentes votou a 
favor da greve da categoria a partir do 
dia 17 de março. 39 entidades estive-
ram presentes na plenária. Depois de 
dois dias de debate foi levado em conta, 
principalmente, o ataque do governo à 
categoria, implementado pela consoli-
dação da EBSERH - Empresa Brasilei-
ra de Serviços Hospitalares. 

Outro elemento que foi levado em 
conta na decisão dos trabalhadores 
foi o não reconhecimento dos títulos 
de qualificação e capacitação dos apo-
sentados, acordado com o Ministério 
do Planejamento, Orçamento e Gestão 
(MPOG) durante a greve de 2012. Até 
hoje, o acordo não entrou em vigor e 
esta parcela da categoria continua sem 
benefício. 

O governo não vem dando respos-
ta às reivindicações dos trabalhadores, 
devido à priorização do pagamento da 
dívida externa, entrega de subsídios 
para empresas e construções de está-
dios sem considerar fatores de ordem 
social, como a prestação de serviços 
públicos de qualidade à população mais 
carente. A população tem ido às ruas 
para reivindicar mais dinheiro para 
educação, saúde, transporte, moradia 
e outros serviços básicos.Enquanto a 
previsão do orçamento geral da união 
para 2014 é destinar mais de 42% dos 
recursos para o pagamento de juros 

e amortização da dívida, a saúde fica 
com apenas 3,91% de investimentos e 
a educação com 3,44%. A população 
quer melhoria nos serviços públicos e 
os funcionários querem condições dig-
nas de trabalho. Por isso, a greve vem 
ao encontro das vozes que vêm das 
ruas e entra com força para pressionar 
o governo a negociar com a categoria. 

Os delegados aprovaram na ple-
nária que propostas como data base, 
FUNPRESP, auxílio alimentação para 
aposentados, isonomia salarial entre os 
trabalhadores do Serviço Público Fe-
deral e outras de caráter geral serão 
remetidas à apreciação dos servidores 
federais para inclusão na pauta conjun-

ta geral.
Foi aprovado também que 30 dias 

após o término da greve será realiza-
da uma plenária para deliberar sobre o 
XXII Congresso da FASUBRA (Con-
fasubra) e a prorrogação do mandado 
de direção até 30 de setembro de 2014. 

Os técnicos administrativos da 
UFABC decidiram na ultima assem-
bleia do SinTUFABC, aprovar as ini-
ciativas para a construção de um apoio 
à greve nacional dos servidores das 
instituições federais do ensino supe-
rior. A categoria não aprovou entrar 
na greve no mês de março, porém, a 
proposta ficou de ser reavaliada em um 
futuro próximo.



Segue calendário de atividades aprovado pela categoria:
20/02 – Dia Nacional de Luta
17/03 – Deflagração da greve
17/03 – Instalação do Comando Nacional de Greve
09/04 – Marcha das Centrais Sindicais com atividades nos Estados

Conheça a pauta nacional

Dia Nacional de Luta – 20/02

Calendário

CAMPANHA SALARIAL 2014

A pauta aprovada na Plenária é composta dos seguin-
tes eixos:

Aprimoramento da carreira - piso e step (detalhamento 
do acúmulo histórico da categoria já deliberado será apre-
sentado pela direção nacional às assembleias); Extensão do 
artigo 30 da lei 12772 /12;

Ascensão funcional;
Cumprimento integral do acordo da greve de 2012; - 

reconhecimento dos certificados, capacitação dos aposen-
tados e reconhecimento dos cursos de mestrados e douto-
rados fora do país e cronograma com resolutividade para a 
negociação de relatórios dos GTs;

Turnos contínuos, com jornada de trabalho (30 horas) 
sem redução salarial para manter a universidade aberta 
nos três turnos;

Revogação das ONs (Orientações Normativas), já que o 
governo federal tem restringido o pagamento de adicional 
de insalubridade;

Revogação da Lei EBSERH com concurso público pelo 
RJU, pela aprovação da ADIN;

Não à perseguição e criminalização da luta! Democra-
tização já!

Isonomia e valorização dos benefícios entre os três po-
deres;

Liberação de dirigentes sindicais para o exercício de 
mandato classista (mudança da legislação);

Construção e reestruturação das creches nas universi-
dades para os seus trabalhadores sem municipalização.

O Dia Nacional de Luta  na UFABC será em São Bernardo do Campo, dia 20/02, às 14h no saguão do Beta. O 
SinTUFABC e representantes sindicais estarão reunidos para discutir o indicativo de greve da categoria, o Con-
gresso do SinTUFABC, a campanha de solidariedade aos processados, dar informes, planejar ações do sindicato e 
outras questões que os trabalhadores tenham interesse.
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SinTUFABC visita 
deputados federais em 
Brasília

Para prefeito de Santo 
André não há motivos 
para processo

Uma comissão do SinTUFABC levou para os deputados 
um dossiê sobre o caso dos trabalhadores processados. 
Os presentes avaliaram que foram bem recebidos e 
que todos os deputados se dispuseram a ajudar de 
alguma forma. Alguns se comprometeram a escrever 
uma moção de apoio aos trabalhadores. O gabinete do 
Deputado Federal Chico Alencar (PSOL/RJ) se compro-
meteu a contatar seu advogado para auxiliar no caso. 
Os gabinetes em que foram entregues o dossiê foram 
os seguintes:

CChico Alencar (PSOL), Erika Kokay (PT), Gabriel 
Chalita (PMDB), Ivan Valente (PSOL), Jean Wyllys 
(PSOL), Luiza Erundina (PSB), Vanderlei Siraque (PT), 
Vicentinho (PT), William Dib (PSDB).

Vem aí o 1º Congresso do 
SinTUFABC!

CAMPANHA DE 
SOLIDARIEDADE 
AOS PROCESSADOS

No dia 10 de fevereiro, coordenadores do SinTUFA-
BC, funcionários processados e membros do Comitê de 
Solidariedade aos Processados da UFABC reuniram-se 
com o prefeito de Santo André Carlos Grana e o chefe 
de gabinete Thiago Nogueira para explicar o processo 
no qual 23 trabalhadores da UFABC sofrem por terem 
denunciado a existência de assédio moral na univer-
sidade. O SinTUFABC explicou que a organização dos 
trabalhadores e o fato de terem feito a denúncia contra 
o assédio moral não pode ser motivo de condenação 
dos 23 colegas, dos quais 8 podem ser demitidos. Com 
as evidências de prática antissindical, o prefeito estra-
nhou a atitude da universidade e disse que iria conver-
sar com a reitoria da UFABC a respeito da gravidade 
das acusações e condenações.

A Coordenação Geral do SinTUFABC, nos ter-
mos estatutários e a partir da deliberação de As-
sembleia Geral Extraordinária em 4 de fevereiro 
de 2014, convoca o 1º Congresso do Sindicato do 
Trabalhadores da Universidade Federal do ABC, 
a realizar-se no campus da UFABC na cidade de 
Santo André-SP nos dias 26 e 28 de março de 
2014 e no câmpus da cidade de São Bernardo do 
Campos-SP no dia 27/3, para debater a seguinte 
pauta: 1. Aprovação do Regimento Interno; 2. 
Carreira, políticas de capacitação e benefícios; 3. 
Gestão pública, gestão democrática e condições 
de trabalho; 4. Políticas de combate ao racis-
mo, o machismo e a homofobia no Sindicato; 5. 
Análise da Situação Nacional e Greve; 6. Filiação 
à CSP-Conlutas; 7. Aprovação das resoluções e  
o Plano de Ação Bianual do SintUFABC. O cro-
nograma previsto para os debates encontra-se 
no Anexo 1 deste edital. São delegados todos 
os associados do SinTUFABC que estejam em 
dia com os deveres previstos no Estatuto Social 
da Entidade. Caberá à comissão organizadora 
composta por três membros do SinTUFABC e 
três membros do Conselho de Representantes a 
organização do congresso, bem como a elabora-
ção do Regimento a ser aprovado no início dos 
trabalhos.

Santo André, 4 de fevereiro de 2014.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Iº Congresso do SinTUFABC

Proposta de cronograma para o 
Congresso*:

26/3 (Campus Sto André)
8h30 – Abertura

10h – Mesa de debates: Carreira, Capacitação, 
Qualificação e benefícios

11h30 – Debate

12h30 – Almoço

13h30 – Apresentação cultural
14h – Mesa Gestão Pública e condições de 
trabalho

15h30 – Debate

27/3 (Campus SBC)

8h30 – Apresentação cultural
9h – Mesa de debates: Os Sindicatos e a luta 
contra o machismo, o racismo e a homofobia

10h30 – Debates

12h – Almoço

13h30 – Apresentação cultural
14h – Reunião de Grupos de Trabalho

28/3 (Campus Sto André)

8h30 – Apresentação cultural
9h – Mesa de debates: Conjuntura e campanha 
salarial 2014

11h – Debates

12h30 – Almoço

13h30 – Apresentação cultural
14h – Assembleia

17h – Encerramento/ Confraternização

*a ordem das mesas pode ser alterada.


