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O Presidente do Sintema, Mariano
Azevedo, esteve em Brasília
participando de uma extensa agenda de
atividades junto da Fasubra.
No dia 17 de junho, Mariano que
aparece na foto analisando um
documento de cabeça baixa e camisa
azul, participou de uma importante
reunião com o MEC, para tratar da
racionalização de cargos.
Na oportunidade a FASUBRA
enfatizou que o acordo de greve não
está sendo cumprido. Que várias

instituições de ensino vinculadas ao
MEC estão abrindo concursos para
cargos que estão em discussão no GT
racionalização. Ressaltou a Federação
que o relatório de racionalização
produzido na Comissão Nacional de
Supervisão da Carreira (CNSC)
encontra-se à disposição do MPOG
para analise desde 2011, e que, portanto
não poderia ser visto como demanda
nova.A racionalização dos cargos é
pauta prioritária da categoria, tanto para
Federação quanto para o Sintema.

A diretoria do Sintema comunica aos
associados que ainda não assinaram as
documentações para a execução judicial dos
resíduos do PUCCRE, que devem fazê-lo o
quanto antes.
Desde outubro de 2012 a assessoria jurídica
do Sintema vem protocolando as Ações na
justiça, entretanto, vários associados mesmo
informados através de telefonemas,
informativos, comunicados através dos canais
de comunicação do Sindicato, ainda não
visitaram a Sede do Sintema para resolver a
pendência e dar seguimento ao recebimento
dos valores devidos.
Segundo a Direção do Sintema, faltam
assinar a procuração ad judicia e o contrato de
honorários com o advogado cerca de 96
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Mariano Azevedo, presidente do Sintema durante reunião no MEC.

associados. Somente após a assinatura de tais
documentos é que as execuções poderão ser
impetradas na Justiça. Os associados devem
comparecer à Sede, munidos de RG e CPF.
Das execuções protocoladas até outubro de
2012, muitos associados já receberam os
valores devidos.
ENTENDA A AÇÃO DO PUCCRE
O processo que tramita na 1ª Vara do
Trabalho é referente a uma Ação de correção
monetária ajuizada em abril de 1987 pelo
Sintema em favor de mais de 1100 associados,
decorrente de reajuste do antigo PUCCRE. À
época, a Ufma e várias outras IFES passaram
cerca de quatro meses para implantar o plano de

cargos, o que originou a cobrança.
Houve certa demora no protocolamento dos
pedidos, em virtude de vários substituídos na
Ação já terem falecido, e por isso, o Sintema
precisou encontrar os herdeiros com as devidas
documentações para dar seguimento ao
processo. Segundo o advogado, em 23 de
outubro de 2012, todas as petições de
cumprimento de sentença foram protocoladas
na Justiça para os associados que assinaram os
documentos devidos.
Os pedidos de expedição dos RPV´s –
Requisições de Pequeno Valor, foram
devidamente feitas pelos advogados nas
petições. O prazo para pagamento dos valores
através de RPV é de 90 dias

Toda a diretoria do Sintema – gestão Unidade & Trabalho, parabeniza a Universidade Federal do
Maranhão – UFMA, pela passagem dos seus 47 anos de existência. Ao longo dessas mais de quatro
décadas, a universidade contribuiu fortemente para o desenvolvimento da sociedade maranhense.
Entretanto, a Direção do Sintema entende que ainda é uma obra inacabada sendo construída um pouco
todos os dias por seus membros, professores, técnico-administrativos e estudantes.
Dessa forma, é importante destacar que a UFMA, sempre estará em busca de seus objetivos
fundamentais, a saber: ensino, pesquisa e extensão.
Por isso, o Sindicato dos Trabalhadores em Educação de 3º Grau no Estado do Maranhão – SINTEMA,
sente-se honrado em parabenizar a UFMA pelos seus 47 anos de existência completados no dia 21 de
outubro de 2013.
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10% descontos nos Cursos
oferecidos pela Instituição.

20% descontos nos serviços.

A diretoria do Sintema comunica a toda categoria, os falecimentos de associados desta Entidade ocorridos
em abril e maio deste ano, até o fechamento desta Edição. Na oportunidade,
prestamos as homenagens as estes, que em vida, muito contribuíram com a luta da categoria.
Aos familiares e amigos, os mais sinceros sentimentos pela partida tão breve desses Trabalhadores.

- Maria do Rosário Ferreira Vidal (08/06/2013); - Maria dos Remédios Bezerra - esposa do associado e ex-presidente
do Sintema, Cláudio de Sousa Bezerra (23/06/2013); - Antonio Brandão Neves (29/07/2013); - Maria Lídice Moreira
Lima (08/08/2013); - Raimundo Hipólito Gama Neto (15/08/2013); - José Luis de Carvalho Bastos (25/09/2013); - Ivete
Caldeira Salgado mãe do reitor Natalino Salgado Filho (09/10/2013).
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Aconteceu de 17 a 19 de outubro, o V
Encontro de Negros, Negras e Militantes
Antirracismo da Fasubra Sindical, com o tema
Educação, Saúde e Segurança: Uma História de
Conquistas e Desafios na Promoção da
Igualdade Étnico-Racial do Movimento Negro.
O evento contou com a presença do
secretário-executivo da Secretaria de Políticas
de Promoção da Igualdade Racial (Seppir),
Giovanni Harvey, que saudou os participantes.
Ele afirmou ser o debate feito pelos TAEs de
importância fundamental, já que a universidade
pública é local de debate, onde a militância
precisa ser alimentada para gerar políticas
públicas que proporcionem melhoria na
qualidade de vida da população negra do país.
Os coordenadores da FASUBRA Sindical
também saudaram os participantes, resgataram
a história da luta de negros e negras no seio da
categoria; ressaltaram a necessidade de ampliar
a democracia, fortalecer a luta de classes e
mobilizar a sociedade para garantir
igualitariamente melhoria na qualidade de
vida.
Em seguida, foi aberta a mesa de
conjuntura. Os palestrantes incentivaram os
participantes a fortalecer em cada sindicato do

país a luta em prol das
demandas de negros e negras,
além de exercer pressão sobre
os poderes constituídos para
forçá-los a formular políticas
que diminuam as distorções
sociais e principalmente, a
discriminação do povo negro.
Outros temas abordados
foram a dívida histórica do
país para com negros e negras;
aspectos econômicos que
Mesa de abertura do Encontro promovido pela FASUBRA
ressaltaram o capitalismo
que discutiu vários temas relevantes.
como vilão que impede o
avanço das políticas sociais
não só no Brasil como no mundo; necessidade
proferiu palestra que abordou cumprimento do
de mobilização da categoria para realizar o
Estatuto da Criança e do Adolescente,
enfrentamento; aplicação dos royalties do
juventude e drogas, violência de gênero e
petróleo na educação; auditoria da dívida
LGBT, maioridade penal no Brasil e
pública; protestos realizados desde junho;
segregação urbana.
afirmação de identidade dos trabalhadores e
Após a apresentação, foi aberto debate com
trabalhadoras no ambiente de ensino;
os participantes do evento que só concluíram os
conquistas advindas da luta desse segmento dos
trabalhos no início da noite.
TAEs; envolvimento dos jovens na luta,
Mariano Azevedo, presidente do Sintema,
política de cotas e mobilização da militância.
participou do evento representando os TAE´s
Outro temário discutido foi segurança
do Maranhão.
pública. A palestrante Jupiara G. de Castro
Com informações do Portal Fasubra.

A Comissão responsável pelo estudo de
viabilidade da jornada de 30h na UFMA
participou de uma reunião, no dia 15/10/2013,
com os analistas de Rede do NTI, responsáveis
pelo desenvolvimento do sistema de ponto
eletrônico a ser testado nos setores onde o
projeto piloto das 30h deverá ser implantado.
As regras para o registro da jornada de trabalho
já foram definidas e após a reunião com o
magnífico Reitor da Universidade Federal do
Maranhão, serão divulgadas e esclarecidas para
os servidores técnico-administrativos dessa
instituição, especialmente, para os técnicos
lotados nos setores participantes do Projeto
Piloto (PRH, NIB e NTI) .
Enquanto aguarda a autorização do Reitor
para início do projeto piloto, que já se encontra
na Reitoria desde o início de setembro, a
Comissão institucional das 30h concluiu o
ciclo de palestras de apresentação da
metodologia do estudo e a aplicação dos
formulários para realização da análise de
viabilidade nos setores da UFMA, inclusive,
nos Campi do Continente.

JUSTIÇA RECONHECE A
LEGALIDADE DA JORNADA
DE 30H
ADMINISTRATIVO. AÇÃO
CIVIL PÚBLICA. REDUÇÃO DE
JORNADA. AUTONOMIA
ADMINISTRATIVA DO CEFET.
“Não se afigura ilegal, nem
afronta princípios constitucionais, a
Membros da Comissão 30 horas na UFMA,
portaria exarada pelo diretor do
atentos às explicações dos Analistas de Rede do NTI.
CEFET, que reduz a jornada de
trabalho dos servidores para 6 (seis)
Vistos e relatados estes autos em que são
horas diárias, a ser realizada em turnos
partes as acima indicadas, decide a Egrégia 3ª
ininterruptos..
Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª
A medida prestigia o princípio da
Região, por unanimidade, negar provimento à
eficiência, sob o qual deve pautar-se toda a
apelação, nos termos do relatório, votos e notas
administração pública, não transcende a
taquigráficas que ficam fazendo parte
autonomia administrativa do Centro Federal de
integrante do presente julgado.”
Tecnologia, além de atender o interesse da
Porto Alegre, 22 de junho de 2010.
população, pois haverá atendimento em turnos
Des. Federal MARIA LÚCIA LUZ LEIRIA
contínuos e ininterruptos, das 7 às 23 horas.
Relatora
ACÓRDÃO

Fonte: Blogue das 30h na UFMA.

Alguns momentos da festa de 24 anos do Sintema.
À direita, associados recebem camisa comemorativa; ao centro, Grupo musical Kiko Sanchow animou o evento, e à direita,
suculenta feijoada sendo servida gratuitamente aos associados presentes.

O Sindicato dos Trabalhadores em
Educação de 3º Grau no Estado do Maranhão
– Sintema – completou 24 anos de existência
no dia 30 de agosto de 2013. A gestão
“Unidade & Trabalho”, realizou na
ASSUMA, dia 31 de agosto, uma grande festa
para comemorar a data.
Os associados e amigos da entidade
compareceram em grande número
acompanhados de familiares, que deram o
tom festivo à data. Música ao vivo com o
grupo Kiko Sanchow, bebidas a preços
populares e uma saborosa feijoada servida
gratuitamente, foram alguns dos ingredientes
que agitaram a festa.

Durante a festa foram sorteadas trinta
camisas comemorativas aos 24 anos de
existência do Sintema. Ao receberem, os
associados fizeram questão de vestir e
enfatizar a importância da Entidade que os
representa.
O magnífico reitor, Natalino Salgado
Filho, participou do evento destacando a
importância da existência do Sintema para a
construção da UFMA e, para os avanços
sociais e trabalhistas que os Técnicoadministrativos da universidade obtiveram ao
longo dos anos de luta da Entidade classista.
Um rápido Ato político foi realizado com a
presença do presidente da Associação dos

Servidores da Ufma – ASSUMA, Silva
Gonsioroski, da diretora de aposentados do
Sintema e presidente da Associação dos
Amigos da Ufma – AAUFMA, Graça Ferro, e
de todos os diretores do Sindicato. Nas
falações, todos destacaram a importância dos
24 anos de lutas e glórias do Sintema,
enfatizaram também os avanços que o
sindicato vem passando nos últimos anos,
como o atendimento administrativo e jurídico
aos associados e os canais de informação e
comunicação criados para estreitar a relação
sindicato x sócio, e por fim, a contagem
regressiva já iniciada para a grande data que
será a festa de 25 anos do Sintema.

Alguns momentos da festa de 24 anos do Sintema.
À direita, Mariano Azevedo fala durante Ato comemorativo; ao centro, Silva Gonsioroski e Mariano Azevedo ao lado do
associado e reitor da UFMA, Natalino Salgado, e à direita, associados e seus familiares presentes à Festa.

A Direção do Sintema comunica a todos os servidores APOSENTADOS, acerca da
realização de recadastramento junto a instituição bancária da qual recebem seus proventos
mensais.
Todos os APOSENTADOS devem se dirigir as suas agências bancárias no meses de seus
aniversários, para, realizar o recadastramento requerido pelo Governo Federal. Caso não seja
efetivado o recadastramento, o APOSENTADO ficará fora da folha de pagamento no mês
seguinte ao que deveria ter realizado tal procedimento.
Para realizar o recadastramento é necessário estar de posse dos documentos pessoais.

