CONSTRUA ESSA
HISTÓRIA DE
CONQUISTAS,

FILIE-SE AO
SEU SINDICATO

AFINAL DE CONTAS, O QUE É UM SINDICATO
E QUAL A SUA IMPORTÂNCIA?
Não é de hoje que lutamos por melhores condições
de trabalho e contra ataques de governantes à
classe trabalhadora. E diante dessa relação entre
trabalhador e patrão, na maioria das vezes
sempre desigual, é preciso reconhecer o sindicato
como uma ferramenta de organização da categoria,
que também tem papel fundamental na luta por
direitos, assim como por uma sociedade mais
justa e democrática.

UM SINDICATO DE LUTAS E CONQUISTAS

CONHEÇA A HISTÓRIA DO NOSSO SINDICATO E
OS SEUS PRINCÍPIOS
Em 1978 nascia a Associação dos Servidores da
UFRPE, conduzindo a construção do sindicato como ele
é hoje. Os anos seguintes foram de muitas lutas e
fortalecimento do movimento. Mas só em 1992 que
nascia o Sintufepe Seção Sindical UFRPE, dando
continuidade ao trabalho de aprimoramento da
formação e lutas sindicais. Historicamente o
SINTUFEPE/UFRPE tem contribuído com a luta
nacional em defesa dos trabalhadores em
educação. Na conjuntura atual, diante de tantos
ataques, a cada embate o sindicato procura
fortalecer o movimento sindicalista e tem como
princípios a defesa do ensino público, gratuito e de
qualidade; autonomia perante reitoria, governos e
partidos políticos; o combate a toda forma de assédio,
racismo, Lgbtfobia e machismo; diálogo com a base;
respeito às instâncias deliberativas e nosso estatuto.

O SINTUFEPE/UFRPE SOMOS NÓS

PARTICIPE DO SINDICATO, SINDICALIZE-SE!
A participação na vida cotidiana do sindicato e dos
seus fóruns tem sido um fator de fortalecimento. É
na luta coletiva que pode ser potencializada pela
entidade, onde surgirão as maiores possibilidades
de vitória da categoria. O primeiro passo nessa
direção é, sem dúvida, a filiação à entidade sindical.
Para garantir a formação sindical da categoria o
sindicato tem um custo financeiro. Os recursos para
garantir toda sua estrutura provém, exclusivamente,
da contribuição dos filiados. É essa contribuição
que possibilita as mobilizações no estado; visitas
ao interior; cursos; prestação de serviços jurídicos;
manifestações em Brasília; luta com demais
técnico-administrativos de outras universidades
através da nossa federação, a FASUBRA, incluindo
a participação de suas decisões, como no seu
congresso, o CONFASUBRA; uma comunicação
eficiente; entre outros.

UMA ESTRUTURA DEMOCRÁTICA E O DIÁLOGO
PERMANENTE COM OS PIONEIROS E OS NOVOS
COMPANHEIROS
Para a construção de um sindicato democrático,
estamos sempre buscando o diálogo contínuo com
a base. É através dos Conselhos de Delegados de
Base e das Assembleias, instâncias superiores à
Diretoria Colegiada, onde a categoria exerce o
controle sobre seu sindicato. Temos como nosso
dever reaproximar a diretoria da sua base, ouvindo
as suas demandas, incentivando sua participação e
preparando a nova geração de sindicalistas para
que continuem lutando e preparando-os para os
ataques que estão por vir. Dessa forma, torna-se
possível um sindicato vivo, democrático e com
participação ativa da categoria.

NOSSA FORÇA, NOSSA VOZ

SÓ A LUTA GARANTE NOSSAS CONQUISTAS
A experiência histórica dos trabalhadores mostra
que a única maneira de conquistar as reivindicações
é através da luta. O conjunto de direitos e
conquistas que temos hoje se deve à luta coletiva
de homens e mulheres da classe trabalhadora, ou
então nada disso teria sido alcançado. No caso dos
técnico-administrativos das universidades federais
poderíamos citar, só para nos atermos às
conquistas mais recentes, a incorporação da GAE
(Gratificação de Atividade Técnico-administrativa
Educacional); o nosso plano de carreira; os reajustes
salariais; além dos concursos que garantem o
ingresso de novos técnicos. Lutar não garante
vitória das nossas reivindicações, mas sem união e
sem luta só temos a retroceder, não apenas no
plano do serviço público, mas do conjunto da classe
trabalhadora.

Conheça o SINTUFEPE/UFRPE, informe-se
sobre suas ações e atividades de luta e
entenda a importância de se unir ao sindicato.
Procure os representantes da entidade, visite
a nossa sede e seja um filiado. Venha participar
das Assembleias, traga suas reivindicações,
vamos juntos construir essa história de
conquistas. Filie-se ao seu sindicato.

Sindicato dos Trabalhadores das Universidades
Federais de Pernambuco
Rua Manoel de Medeiros, S/N - Dois Irmãos – Recife/PE
CNPJ: 41.035.593/0001-09 | (81) 3302.1944

sintufepeufrpe.org.br

facebook.com/sintufepe.ufrpe

