
Na UFABC, 2014 tem represen-
tado um ano de muita luta. Os tra-
balhadores vêm organizando uma 
incansável campanha pela revogação 
das punições aos colegas do NTI e do 
SinTUFABC. De 30 de maio a 24 de 
junho, os técnicos-administrativos da 
UFABC estiveram em greve, em apoio 
à paralisação nacional da categoria 
que busca melhoria nos benefícios, fim 
da terceirização nas instituições fede-
rais de ensino e cumprimento integral 
do acordo de greve de 2012. No âmbi-
to interno, a categoria luta por pautas 
específicas que trarão melhores condi-
ções de trabalho, tais como:

É importante ressaltar que a gre-
ve é um momento de construção co-
letiva, em que os trabalhadores se 
aproximam uns dos outros, mobili-
zando sua força política. Nesse con-
texto, diversas atividades foram rea-
lizadas durante a paralisação aqui na 
UFABC, como a apresentação e de-
bates sobre filmes, pintura e colagem 
de cartazes, apitaço, mural fotográfi-

co da greve, assembleias, debates, en-
tre outras ações. No dia 24 de junho, 
por conta de uma liminar concedida 
pelo STJ que tornava a greve dos 
servidores da educação abusiva, os 
técnicos-administrativos da UFABC 
decidiram retornar ao trabalho, sem, 
no entanto, paralisar sua mobilização 
por melhores condições. As mesas de 
negociação com a reitoria permane-

cem. Devemos lembrar também que 
a liminar contra a greve já teve res-
posta na justiça, obrigando o gover-
no a negociar com nossa categoria. 
A greve da qual participamos está 
se encaminhando para obter algum 
resultado concreto. Além do cená-
rio nacional, lembramos a todos que 
permanecemos em mobilização pelas 
questões locais.

4 Revogação das punições aos colegas que lutaram contra o assédio moral na UFABC;

4 Implementação da jornada de 30 horas semanais que visa tanto a melhoria da qualidade de vida 

do servidor, quanto uma ampliação do atendimento dentro da universidade;

4 Consolidação de uma creche dentro da universidade;

4 Exigência da publicação dos laudos de insalubridade feitos na universidade e consequente paga-

mento do adicional de insalubridade aos servidores que façam jus a ele;

4 Democratização dos colegiados, conselhos e outras estruturas da universidade. Paridade na 

eleição para reitor.
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Conheça a gestão
“Juntos continuamos fortes”

A nova diretoria convida a todos 
os servidores a construirmos juntos 
o nosso sindicato. Queremos uma 
comunicação forte por email e pelo 
site para que juntos possamos forta-
lecer nosso instrumento de luta!

O Conselho de Representantes 
Sindicais do SinTUFABC é um 
órgão estratégico para o diálogo 
entre o SinTUFABC e a categoria. 
Os representantes sindicais de 
cada setor participam dos fóruns 
de formação do SinTUFABC,  fir-
mando-se como interlocutores 
entre as demandas dos diversos 
setores da universidade e as ações 
efetivas do Sindicato. Os repre-
sentantes também ajudam a fazer 
o trabalho de base e a promover a 
sindicalização da categoria, que é 
muito mais do que conseguir no-
vos filiados, mas trabalhar a im-
portância da organização dos téc-
nico-administrativos da UFABC.

Este Conselho se reunirá a 
cada três meses para pautar ques-
tões relacionadas ao seu local de 
trabalho e organizar a interven-
ção junto com os trabalhadores. 
Esses encontros também podem 
ser de formação para a organiza-
ção da categoria. Há outras atri-
buições previstas pelo Estatuto 
do SinTUFABC, como convocar o 
Congresso do SinTUFABC.

Qualquer filiado ao SinTUFA-
BC pode se candidatar! Fique li-
gado nas comunicações via e-mail.

Reitoria e órgãos de apoio
Biblioteca
CCNH
CECS
CMCC
NTI
PU
PROAD
PROAP
Procuradoria Federal
PROEX
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PROPLADI
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Coordenação Geral
(coord-geral@sintufabc.org.br)
Aline Maxilane (PROGRAD)
Roberta Kelly (Biblioteca)
Silas Silva (NTI)

Coordenação de
Administração e Finanças
Alexsandro Carvalho (PROAD)
Leonel Sampaio (PROPLADI)

Coordenação de
Assuntos Institucionais
Bruno Gastaldo (PROGRAD)
Renata Silva (Secretaria Geral)

Coordenação de Assuntos Jurídicos
Leonardo Lima (CCNH)
Paulo Reis (PROGRAD)

Coordenação de Comunicação
Clarissa Franco (PROAP)
Thiago Barbosa (PROGRAD)

Coordenação de Cultura e Lazer
Antônio Freitas (PROPG)
Marta Rodrigues (PROGRAD)

Coordenação de Políticas Sociais
Claudia Oliveira (PROAP)
Vinicius Carmo (PROEX)

Coordenação Vogal
Bruna Carvalho (NTI)
Celso Santos (NTI)

Coordenação

Entre em contato o SintUFABC!
Site: sintufabc.org.br 
E-mail: contato@sintufabc.org.br

Inscrições para a eleição do Conselho iniciam em 2 de julho

Eleições para o Conselho de Representantes Sindicais:

Participe da construção 
de um sindicato forte e 
representativo

Calendário das eleições para 
o Conselho de Representantes 

Participe! A melhoria de seu setor 
e da universidade como um todo 

depende de cada um de nós.

Dias 02 a 10 de julho: Inscrição.

Dia 11 de julho: Divulgação 
dos locais onde haverá eleição.
Dias 14 a 16 de julho: Eleição.

Dia 18 de julho: Posse e pri-
meira reunião do Conselho de 
Representantes.

Setores e a quantidade de
representantes sindicais:


