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XXII Congresso da FASUBRA elege 
nova direção e aprova indicativo 

de greve para 28 de maio

LUTA NACIONAL

Entre os dias 04 e 08 de maio 
realizou-se em Poços de Caldas 
o XXII Congresso da FASUBRA. 
Este foi o maior congresso da his-
tória da FASUBRA, mostrando 
que os trabalhadores têm visto a 
importância de se organizar e lu-
tar pelos seus direitos.

O clima de mobilização era 
bastante presente: o descaso do 
governo federal para com nossa 
categoria, as MPs 664 e 665 (re-
cém-aprovadas na Câmara dos 
Deputados), o PL 4330, a ameaça 
da terceirização e a privatização e, 
principalmente, a ausência de um 
plano de reposição que cubra as 

perdas salariais, fizeram com que 
os delegados aprovassem por una-
nimidade o indicativo de greve 
para 28 de maio. Na UFABC, es-
tamos chamando uma assembleia 
para informar sobre o congresso 
e deliberar a construção da greve 
nacional. Essa assembleia será dia 
22 de maio, às 14 horas, no piso 
vermelho do Bloco A.

Mais uma vez se faz necessário 
irmos à luta, pois após várias me-
sas de negociação o governo não 
cedeu um milímetro sequer em 
relação à pauta de reivindicações 
dos trabalhadores públicos fede-
rais. Portanto, só nos resta a greve.

Estamos
lutando por:

u Recuperação das 
perdas salariais

u Reajuste anual com 
data-base

u Isonomia de 
benefícios

u Jornada de 30 horas 
para toda a categoria

u Democracia na 
universidade



REPRESENTAÇÃO UFABC

Participação do SinTUFABC 
no XXII CONFASUBRA

Nós do SinTUFABC participa-
mos com 7 delegados do congresso, 
eleitos em assembleia realizada no 
dia 14/04. Lá, estabelecemos con-
tato com sindicatos e ativistas de 
todo o Brasil, de universidades com 
realidades bem diferentes, do Acre 
ao Rio Grande do Sul, e foi possí-
vel perceber o quão heterogênea é 
a categoria, mas que se unifica na 
luta contra os planos de austeridade 
e ataque aos trabalhadores do go-
verno Dilma. Trocamos materiais, 
panfletos e experiências para que 
possamos organizar em conjunto a 
luta nacional.

Infelizmente houve alguns pon-
tos negativos no congresso que 
gostaríamos de ressaltar: a falta de 
organização fez com que o congres-
so ficasse paralisado boa parte do 
tempo, dificultando a discussão po-
lítica e concentrando a intervenção 
dos delegados e ativistas nos grupos 
de trabalho e na reunião dos grupos 
que escreveram as teses. 

O SinTUFABC contribuiu para 
a Tese do Coletivo Base e Indepen-
dentes e, na reunião desse grupo, 

fizemos críticas à organização do 
congresso bem como também fize-
mos intervenções políticas. Tam-
bém distribuímos um panfleto que 
sintetizava a discussão que fizemos 
na Coordenação Executiva e no 
Conselho de Representantes Sindi-
cais.

Retornamos com críticas à or-
ganização do congresso, mas com 
a certeza de nossa atuação correta 
de uma federação de combativa, de 
luta e independente dos governos e 
dos patrões!

Oposição combativa vence 
eleição na Fasubra

Além do indicativo de greve, um 
outro momento muito importante 
foi a eleição da direção da FASU-
BRA. Na sexta-feira, a partir das 13 
horas, houve a eleição em urnas da 
coordenação que assumirá a FASU-
BRA nos próximos dois anos. Hou-
ve duas chapas: Chapa 1, composta 
pelos grupos Base, Vamos à Luta, 
Unidos para Lutar e Pensamento 
Sindical Livre e a Chapa 2, compos-

ta pelos grupos Tribo (CUT), Res-
significar (CUT) e CTB. A eleição 
foi muito acirrada: a Chapa 1 teve 
648 votos e a Chapa 2 teve 620 vo-
tos. Seguindo os cálculos de propor-
cionalidade, a Chapa 1 pode nome-
ar 13 diretores e a Chapa 2 nomeou 
12 diretores. Caracterizamos que 
foi muito importante que a Chapa 
1 tivesse maioria, pois consolida 
o setor antigovernista e de luta na 
federação, interessado em organi-
zar as lutas da categoria, e não ficar 
defendendo o governo Dilma e seu 
plano de ataque aos trabalhadores.

Agora vamos todos fortalecer a 
luta e organizar a greve!



SinTUFABC na luta pela redução da 
jornada de trabalho

A redução da jornada de traba-
lho sem redução de salários é uma 
luta histórica dos trabalhadores, in-
clusive, o Dia Internacional de Luta 
dos Trabalhadores, 1º de maio, se 
deu em homenagem aos trabalha-
dores do mundo todo que dedica-
ram suas vidas à luta pelos direitos 
trabalhistas e por condições mais 
dignas de trabalho. Esta data, vale 
lembrar, é uma homenagem aos 
trabalhadores que foram às ruas de 
Chicago (EUA), em 1º de maio de 
1886, exigindo a redução da jorna-
da de trabalho para 8 horas diárias, 
momento em que muitos foram fe-
ridos ou mortos pela repressão. 

Hoje a luta pela jornada de 30 ho-
ras semanais ainda representa mais 
dignidade ao trabalhador, pois, em 
tempos onde as tecnologias retiram 
as barreiras da jornada de trabalho, 
e, onde o trabalhador enfrenta lon-
gas distâncias para chegar ao traba-
lho, a redução da jornada permite 
que o trabalhador tenha vida fora 
do trabalho; cuidando da sua saúde 
(porque a jornada extensiva colabo-
ra para o surgimento de doenças fí-
sicas e emocionais), estudando ou se 
dedicando a outras atividades. Além 
disso, com a redução de jornada é 
possível gerar mais empregos. Por 
estes motivos, esta luta ainda é de 
todos nós, trabalhadores. 

Em Gotemburgo, cidade que 
fica na Suécia, a Prefeitura instituiu 
em abril de 2015 um experimento 
de aplicação da jornada de 6 horas 
diárias para metade dos funcioná-
rios de seus setores para constatar 

como isso se dará na prática. Se-
gundo a prefeitura acredita-se que 
ao final do teste os trabalhadores 
com jornada reduzida terão falta-
do menos e apresentarão menos 
sintomas de stress e desmotivação. 
No Brasil também temos exemplos 
de jornadas reduzidas que funcio-
nam perfeitamente bem, inclusive 
no serviço público federal, como é 
o caso dos IFETS de várias regiões 
do nosso país.

Na UFABC a redução da jorna-
da de trabalho é um dos principais 
itens da nossa pauta de reivindica-
ções, e o SinTUFABC vem lutando 
e mobilizando a categoria pela sua 

efetivação. Os representantes da 
reitoria se comprometeram a apre-
sentar uma política de implantação 
da redução da jornada na UFABC 
no final da greve de 2014, mas até 
agora não tivemos resposta.  Na 
paralisação do dia 22/04, motivada 
pelo não cumprimento do acordo 
de greve, entregamos um ofício na 
reitoria solicitando o agendamento 
de uma reunião diretamente com o 
Reitor. Essa reunião acontecerá no 
dia 21/05 e esperamos que o acordo 
seja cumprido.

Somente nossa mobilização ga-
rante nossas vitórias. Pela redução 
da jornada de trabalho já!

30 HORAS
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Eleições para o Conselho de Representantes Sindicais: 
ajude a construir um sindicato forte e representativo

ORGANIZAÇÃO

Inscrições para a eleição do Conselho iniciaram em 27/04 e vão até 15/05, 
através do link www.sintufabc.org.br/conselho2015

Conforme estabelecido no arti-
go 27 do Estatuto dos Trabalhado-
res das Universidades Federais do 
ABC, a Coordenação Executiva do 
SinTUFABC convoca os trabalha-
dores a participarem do processo de 
composição do Conselho de Repre-
sentantes Sindicais. O Conselho de 
Representantes Sindicais do SinTU-
FABC é um órgão estratégico para 
o diálogo entre o SinTUFABC e a 
categoria. Por meio do CR é possí-

vel estabelecer uma melhor comu-
nicação entre os trabalhadores e a 
entidade porque os representantes 
sindicais de cada setor partici-
pam dos fóruns de formação do 
SinTUFABC, firmando-se como 
interlocutores entre as demandas 
dos diversos setores da universi-
dade e as ações efetivas do Sindi-
cato. 

Os representantes também aju-
dam a fazer o trabalho de base e a 

promover a sindicalização da cate-
goria, ajudando a trabalhar a impor-
tância da organização dos técnico-
-administrativos da UFABC na luta 
e conquista dos direitos. 

Este Conselho se reunirá a cada 
três meses para pautar questões re-
lacionadas 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. 

As atribuições previstas pelo Estatuto do 
SinTUFABC para o Conselho são:
I - Convocar o Congresso e a Assembleia Geral do SinTUFABC, nos 
termos deste Estatuto Social;
II - Deliberar sobre os assuntos relativos às atividades sindicais e 
jurídicas;
III - Deliberar sobre recursos interpostos contra atos da Coordenação 
Executiva, submetendo sua decisão à Assembleia Geral;
IV - Aprovar proposta de previsão orçamentária, a partir de sugestão 
elaborada pela Coordenação Executiva do SinTUFABC;
V - Encaminhar, em conjunto com a Coordenação Executiva, as deci-
sões das instâncias superiores do SinTUFABC;
VI - Concorrer com a mobilização e politização da base da categoria;
VII - Participar dos cursos, seminários e outras atividades formativas 
promovidas pelo SinTUFABC.

Atribuições

27/04  a 15/05 
 Inscrição

18/05 (Segunda-feira)
Lista com as inscrições homolo-
gadas

19/05 (Terça-feira)
Divulgação do Calendário da 
Eleição em cada local de trabalho 
e local de apuração, no site do 
SinTUFABC

20 e 21/05
Eleição

22/05 (Sexta -feira)
Apuração

CALENDÁRIO DAS ELEIÇÕES 
PARA O CONSELHO DE 

REPRESENTANTES


