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ELEIÇÕES

Candidatos apoiados pelo SinTUFABC
ao ConsUni e ao ConsEPE
No próximo dia 5 de março (quinta-feira) acontecem as eleições para
renovação do Conselho Universitário
(ConsUni) e do Conselho de Ensino,
Pesquisa e Extensão (ConsEPE). Os
servidores técnico-administrativos têm
direito a quatro e três assentos, respectivamente, para mandatos de dois anos.
As quatro chapas para o ConsUni e duas
para o ConsEPE apoiadas pelo SinTUFABC são compostas por servidores
reconhecidos por sua atuação em defesa dos direitos e interesses dos trabalhadores, além de ativa participação nas
atividades sindicais e de discussão sobre
o projeto de Universidade Democrática
e Popular defendido por este Sindicato.
Por serem o ConsUni e o ConsEPE
os espaços onde as questões fundamentais para o funcionamento da UFABC
são decididas é que a diretoria defende
este alinhamento com o Sindicato, objetivando a garantia de que os interesses da categoria sejam defendidos prioritariamente.
A composição das chapas para o
ConsUni e ConsEPE também foi idealizadas visando minimizar a desigualdade existente, com prejuízo para a figura
feminina, nos conselhos e órgãos diretivos da Universidade. Por isso, para o
ConsUni temos duas mulheres como
titulares e três como suplente, e no
ConsEPE, uma mulher como suplente. O SinTUFABC tem o compromis-

so de trazer a questão da mulher, e das
minorias, em todas as suas ações; isto,
inclusive, está associado ao projeto de
Universidade que defendemos e à busca
pela sociedade que acreditamos ser mais
justa. Na coordenação executiva do SinTUFABC a participação da mulher dobrou, fato oposto ao que aconteceu na
atual gestão da Reitoria, onde os índices
de mulheres com cargo de direção diminuíram em relação à gestão anterior.

Prioridades das chapas ao
ConsUni e ConsEPE apoiadas
pelo SinTUFABC
4 Luta por uma universidade mais democrática (paridade nas eleições para
reitor e nos órgãos colegiados).
4 Flexibilização da jornada - 30 horas
para todos!
4 Luta por melhores condições de trabalho e espaços físicos.
4 Luta pelo constante aprimoramento
da política de capacitação e qualificação dos servidores.
4 Defesa da transparência na gestão
universitária.
4 Contra o avanço da terceirização e pela
dignidade do trabalhador terceirizado.
4 Luta por uma universidade pública,
gratuita e de qualidade social e acadêmica.

Representação é importante
para garantir conquistas
Dois dos candidatos ao ConsUni,
os colegas Flávio e Henrique, já são
integrantes deste Conselho na atual
gestão, e, à época de sua candidatura,
compuseram o quarteto das chapas defendidas pelo SinTUFABC. A atuação
deles e, dos demais colegas que hoje
representam a categoria, foi bastante
vitoriosa e representativa. Destacamos
abaixo algumas importantes questões
pautadas pelo grupo:
4 Instituição da Comissão Interna
de Saúde do Servidor Público (CISSP).
4 Transparência no orçamento da
UFABC
4 Paridade: os conselheiros tiveram
papel ativo na luta pela mudança das
regras da eleição para reitor. No último
pleito, apesar de não ter havido paridade, os técnico-administrativos tiveram
peso de 25% contra 15% na eleição anterior.
4 PAD (Processo Administrativo
Disciplinar) contra trabalhadores do
NTI e diretores do Sindicato: a atuação
dos colegas no ConsUni, aliada à luta
do Sindicato, garantiu que nenhum
servidor fosse demitido (indicação
apontada no relatório da Comissão
Processante).

A continuidade dessa boa representação, pelo viés aqui defendido,
só pode ser assegurada pela unidade do voto da categoria nas chapas
organizadas pelo Sindicato. Porque juntos somos fortes!

ELEIÇÕES

Chapas apoiadas pelo SinTUFABC ao ConsUni e ao ConsEPE
CONSUNI

FLÁVIO

CONSUNI

ODILON

Titular: Flávio da Silva Nogueira, 27 anos, bacharel em Ciência
e Tecnologia pela UFABC e pós-graduado em Gestão Ambiental,
é servidor desde fevereiro de 2009,
atuando primeiro na Divisão de
Manutenção da Prefeitura Universitária e posteriormente na Divisão
de Infraestrutura. Atual membro do
ConsUni. Participou do comando
local de greve no em 2012 e foi um
dos fundadores do SinTUFABC,
atuando na primeira gestão como
Coordenador Administrativo.
Suplente: Odilon dos Santos Nascimento, 45 anos, formado em Tecnologia de Gestão Ambiental pela
Universidade Anhanguera. Servidor da UFABC desde abril de 2014,
depois de trabalhar por 30 anos no
Pólo Petroquímico do ABC (onde
por três anos - 2011 a 2013 - representou os interesses dos funcionários da Braskem como integrante
eleito da Comissão de Fábrica e da
Comissão de Negociação de PLR).
Atua como docente em cursos de
formação de Técnicos em Segurança do Trabalho, área na qual inicia
neste semestre a pós-graduação.

MARTA

CONSUNI

CONSUNI

ROBERTA

Titular: Marta Oliveira Rodrigues
é assistente em administração na
UFABC desde 2010, lotada na Divisão de Sistemas de Segurança de
Informações da Pró-Reitoria de
Graduação. Funcionária pública
desde 2002, atuou nas prefeituras
municipais de Mauá e São Bernardo do Campo. Estudante do último
ano de Psicologia. Diretora do SinTUFABC à frente da Coordenação
de Cultura e Lazer.
Contato: marta.rodrigues@ufabc.
edu.br / ramal: 7918
Suplente: Roberta Kelly Amorim
de França é formada em Biblioteconomia pela Unesp/Marília e especialista em Filosofia e História
da Ciência e da Tecnologia pela
UFABC. Servidora na UFABC
desde 2007, atuou na Biblioteca e
na PROAP. Foi chefe da equipe de
atendimento e referência da biblioteca, participou da constituição e
primeira gestão da Comissão Interna de Supervisão da Carreira (CIS),
de 2007 a 2010, e está na segunda
gestão do SinTUFABC, como Coordenadora Geral.

CLARISSA

PAULA

Titular: Clarissa De Franco, 34
anos, é psicóloga na PROAP desde
2012. Atualmente exerce a chefia
da Seção Psicossocial e integra a
diretoria do SinTUFABC.
Contato: clarissa.franco@ufabc.
edu.br / ramais: 7258, 7984.
Suplente: Paula Rondinelli é
técnica desportiva na PROAP desde
2012 e atualmente coordenadora de
Assuntos Comunitários.
Contato: paula.rondinelli@ufabc.
edu.br / ramal: 7996.

Compromissos das
chapas ao ConSuni
apoiadas pelo
SinTUFABC:
Lutar pela paridade nos Conselhos e nas eleições, pela jornada
de 30 horas para os TAs, por melhores condições de trabalho, e de
atuar de forma ética e responsável.
Se comprometem também a enviar
as pautas do ConsUni aos servidores, possibilitando que haja contribuições e sugestões de todos os
técnico-administrativos, levando
ao Conselho questões pertinentes
encaminhadas pela categoria.

HENRIQUE

CONSEPE

FERNANDA

Titular: Henrique de Abreu Piccolo, 25 anos, bacharel em Ciência
e Tecnologia pela UFABC e concluinte do curso de Engenharia de
Instrumentação, Automação e Robótica. Atua como técnico em eletrônica na UFABC, lotado na Prefeitura Universitária. Foi integrante
do DCE em 2010, e da primeira coordenação do SinTUFABC. Participou ativamente na greve de 2012,
inclusive integrando o comando de
greve nacional. Atualmente conselheiro no ConSuni, onde defendeu
a eleição paritária para reitor.
Suplente: Fernanda Ana, 25 anos,
servidora da UFABC desde novembro de 2010, lotada no setor de Iniciação Científica na PROPES. Economista de formação, integrante da
Coordenação Executiva na gestão
2014-2016 do SinTUFABC. “Com o
passar dos anos tenho me tornado
mais ativa em causas comuns. Participar do ConSuni aprimorará essa
experiência”.

PAULO

CONSEPE

CLAUDIA

Titular: Paulo Luis Reis, assistente em administração desde 2011 e
lotado na PROGRAD, é graduado
em Filosofia pela USP (2002) e pós-graduado em docência do Ensino
Básico e Superior (lato sensu), além
de Coordenador Jurídico do SinTUFABC. Integrou a CG (Comissão de
Graduação) entre 2012 e 2013.
Suplente: Claudia Oliveira da Silva
é assistente social com Especialização em Políticas e Práticas de Promoção Social. Trabalha na UFABC
desde 2006, tendo atuado no NAE
- Núcleo de Apoio ao Estudante (2006 a 2009) e NAS - Núcleo
de Atenção à Saúde (2009 a 2011).
Atualmente, Desde 2011 trabalho
na Seção Psicossocial. É suplente na
CG e integrante da Coordenação de
Políticas Sociais do SinTUFABC.

ANDREIA

LEONARDO

Titular: Andreia Silva é licenciada
em Química pela Fundação Santo
André e mestre em CT/Química pela
UFABC. Técnica em assuntos educacionais há dois anos, trabalha na
Divisão Acadêmica do CCNH. Servidora na UFABC desde 2009, atuou
como técnica de laboratório por quatro anos. Foi eleita representante TA
suplente no ConsEPE, na chapa com
Ana Lúcia Crivelari, e é representante titular desde o falecimento de nossa colega. É também representante
sindical do CCNH no SinTUFABC.
Suplente: Leonardo Lira Lima, assistente em administração na Divisão
Acadêmica do CCNH, é Bacharel em
Direito pela Faculdade de Direito da
USP e especialista em Direito Previdenciário pela Escola Paulista de Direito Social. Coordenador de Assuntos Jurídicos no SinTUFABC e titular
no Conselho do CCNH.

Compromissos das chapas ao ConsEPE apoiadas pelo SinTUFABC:
Defender a valorização do trabalho dos servidores TAs, e assim conseguir o aperfeiçoamento e aplicação da legislação do ensino superior no âmbito da UFABC, nos assuntos relativos aos cursos de graduação, pós-graduação, extensão e atividades de pesquisa.

MOBILIZAÇÃO

Assembleia da categoria aprova paralisação em 03/03
balho, 30 horas para a
UFABC funcionar mais
e melhor, creche e o plano de saúde coletivo.
Na mesma assembleia foi votada a constituição de uma comissão
de paralisação que está
Seguindo a orienta- um momento de corte de ferentes categorias em responsável por prepação da FASUBRA, a ca- orçamento e austerida- todo o país. Internamen- rar as atividades do dia.
tegoriareunida em as- de econômica, e, conse- te, na UFABC também Estaremos reunidos dessembleia no dia 26/02, quente, a retirada de di- reivindicamos avanços de as 8 horas no piso veraprovou paralisação no reitos trabalhistas histó- em demandas novas e melho do Bloco A.
dia 03/03 (terça-feira). A ricos; o que motiva gre- antigas da categoria, coJuntos
paralisação acontece em ves e paralisações de di- mo condições de trasomos fortes!
NOTAS

CONTRA A OPRESSÃO

Dia 07 de março, em Santo André:
ato do dia internacional da mulher!
No dia 07 de março o SinTUFABC, em conjunto com
a subsede da APEOESP Santo André e o Diretório Acadêmico Honestino Guimarães, da Fundação Santo André, estão convocando um
ato em defesa da mulher trabalhadora, contra a violência
de gênero e a precaridade das
políticas públicas dos governos municipal, estadual e federal para as mulheres. Também destacamos a desigualdade salarial entre homens e
mulheres que exercem o mesmo cargo, o moralismo e o
machismo presentes em nos-

sa sociedade onde o homem
e o Estado insistem em manter o controle sobre o corpo
da mulher, criminalizando o
direito ao aborto, por exemplo, ou através de suas instituições religiosas e da mídia,
oprimindo e transformando-as em objeto.
Ir para as ruas e nos manifestarmos contra todas essas
opressões é o único jeito de
lutarmos por uma sociedade
melhor. Participe!

Dia 07 de março de 2015
R. Coronel Oliveira Lima
(Calçadão) às 10 horas

XXII CONFASUBRA será em maio
Nos dias 04 a 08 de maio será realizado o XXII CONFASUBRA
– Congresso da FASUBRA. Trata-se da instância máxima da Federação, onde se definem a política e as ações da categoria nacionalmente para os próximos anos. Para isso os diferentes grupos
que constituem a FASUBRA apresentam e defendem suas teses. O
SinTUFABC contribuiu para a tese do grupo Base, construído pela
CSP-Conlutas e outros, onde destacamos os eixos Salário, Benefícios, 30 horas e Democratização.
Veja todas as teses em www.fasubra.org.br e fique atento aos
comunicados do SinTUFABC!

Força e luta, companheiro!
Este mês nos despedimos do amigo e companheiro de luta
Alexssandro Carvalho, que foi convocado para o cargo de Analista de TI na UNIFESP. Agradecemos e reconhecemos sua luta por
toda a categoria, não apenas como coordenador do SinTUFABC,
conselheiro do CONSUNI, e membro do CETIC, mas por todas as
oportunidades que tivemos de aprender a lutar com este companheiro! Desejamos sorte e continuamos juntos!
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