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NOSSAS CONQUISTAS
SÃO FRUTOS DA LUTA
Plano de Carreira para técnico-administrativos em educação (TAEs),
através da Lei 11.091/05, e existência das comissões locais (CIS) e
nacional (CNSC) de supervisão para o aprimoramento da lei;
Flexibilização da jornada de trabalho;
Desenvolvimento de política de qualiﬁcação e capacitação para
TAE’s, visando melhorias na carreira;
Representatividade da categoria em órgãos colegiados (conselhos e
comissões);
Paridade nas consultas públicas para escolha do reitor e outros
dirigentes;
Avaliação de desempenho mais democrática, através do PROADES;
Reajustes salariais;
Incentivo à qualiﬁcação (técnico, graduação, especialização,
mestrado, doutorado);
Registro sindical;
Reajuste do auxílio alimentação;
Criação do Espaço lúdico-educativo Maria Firmina dos Reis;
Revisão do enquadramento dos aposentados no Plano de Carreira;
Contrapartida (subsídio) nos planos de saúde.

SINTUFEJUF
O Sintufejuf - Sindicato dos
Trabalhadores TécnicoAdministrativos em Educação
das Instituições Federais de
Ensino no Município de Juiz de
Fora é a entidade que representa
trabalhadoras e trabalhadores
técnico-administrativo em
educação (TAE’s) da UFJF Universidade Federal de Juiz de
Fora, incluindo os campi de Juiz
de Fora e Governador Valadares,
e do IF Sudeste MG - Instituto
Federal do Sudeste de Minas,
incluindo o campus de Juiz de
Fora e a Reitoria.
Como entidade representativa,
realiza assembleias, seminários,
eventos e outras atividades
voltadas às questões da categoria
- sobre a ﬂexibilização da jornada
de trabalho, pelo adicional de

Assembleia no IF Sudeste MG

insalubridade, contra o ponto
eletrônico, por transporte, plano
de saúde e pelo enfrentamento às
opressões e a todo tipo de assédio.
O Sintufejuf também possui
direito a voz e voto em órgãos
colegiados. Além disso o
Sindicato conta com grupos de
trabalho (GT’s) temáticos
responsáveis por aprofundar
debates e encaminhar ações
ligadas às pautas. As reuniões
acontecem periodicamente e são
divulgadas no site do Sintufejuf.
GT APOSENTADOS
GT MULHERES
GT ANTIRRACISMO
GT CULTURA
GT LGBT +

DIRETORIA
O Sindicato é coordenado por
uma Diretoria Executiva, que contém 20 membros efetivos e 6
suplentes. O mandato é de 3 anos e
os membros dividem-se em dez
coordenações: Coordenação geral;
Organização política e sindical;
Educação e formação sindical;
Administração e ﬁnanças;
Comunicação sindical; Assuntos
jurídicos; Saúde; Esporte e Lazer;
Atividades Culturais; Aposentados.

ESPAÇO LÚDICO EDUCATIVO
+ PARTICIPAÇÃO POLÍTICA

O Sintufejuf oferece às mães e pais
TAE’s o Espaço lúdico educativo
Maria Firmina dos Reis, destinado a
crianças entre 6 meses e 12 anos, que
permanecem no local acompanhadas
por uma educadora. O espaço serve
para que mães e pais tenham um
ambiente seguro e educativo para
deixar suas crianças quando forem a
assembleias, manifestações, cursos,
seminários e outras atividades.
CONVÊNIOS COM MAIS
DE 1500 EMPRESAS
O Sindicato estabelece convênios com empresas de diferentes
ramos, em Juiz de Fora e
Governador Valadares, oferecendo descontos especiais às
trabalhadoras e trabalhadores
sindicalizados.
A rede de convênios inclui
planos de saúde como Unimed
e Plasc, a rede de benefícios
Samta, supermercados Bahamas,SuperMais e outros -,
drogarias, restaurantes,
padarias, postos de gasolina e
outros.
O Sindicato também disponibiliza um cheque personalizado
às sindicalizadas e sindicalizados.

FINANCIAMENTO
+ INDEPENDÊNCIA

O Sindicato é mantido pela mensalidade que as sindicalizadas e sindicalizados pagam (correspondente a
1% do salário). Isso é essencial para
a manutenção da independência
política da entidade. Os recursos são
usados em eventos, materiais de
comunicação, transporte, etc.
ASSESSORIA JURÍDICA
+ SEGURANÇA

O Sintufejuf conta com os serviços
de advogadas e advogados das áreas
cível e administrativa à disposição
de todas e todos sindicalizados. Os
plantões de atendimento acontecem na sede administrativa do
Sintufejuf e os horários estão disponíveis no site do Sindicato.

NOSSAS LUTAS SÃO COLETIVAS
E PRECISAM DE VOCÊ
Campanhas pela melhoria dos salários;
Pela abertura de concursos públicos nas instituições federais;
Em defesa da data-base (período do ano no qual há reajuste salarial)
para os serviços públicos;
Redução da jornada de trabalho;
Contra as reformas da previdência, trabalhista, as terceirizações e a
precarização do trabalho no serviço público;
Pela revogação da Emenda Constitucional n° 95, do teto para
investimentos sociais;
Contra o ponto eletrônico;
Pela manutenção dos adicionais de insalubridade;
Por autonomia e mais investimentos nas universidades e institutos
federais;
Por melhorias das condições de trabalho. Em defesa da saúde das
trabalhadoras e dos trabalhadores;
Negociação coletiva;
Enfrentamento a todo tipo de assédio;
Isonomia salarial e dos benefícios;
Pelo fortalecimento de Grupos de Trabalho (GTs), seminários, debates
e palestras para formação política;
Paridade e integralidade nas aposentadorias;
Racionalização dos cargos e aprimoramento do plano de carreira
(PCCTAE);

PENSE COLETIVO
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DIGA SIM
AO SINTUFEJUF
DIGA NÃO AO
ASSÉDIO
O assédio pode ser uma
série de comportamentos que
incomodam, importunam,
humilham ou perseguem uma
pessoa ou grupo especíﬁco.
Pode se manifestar de muitas
formas, algumas mais explícitas que outras. O assédio
deixa muitas consequências
médicas, psicológicas, sociais, familiares e proﬁssionais.
Depressão, ansiedade, estresse, fadiga, alterações no sono,
raiva, prejuízo funcional,
queda no rendimento do
trabalho e exclusão são
algumas dessas consequências. Denuncie!
O Sintufejuf dispõe de
suporte JURÍDICO para
orientar a categoria,
além de realizar
MEDIAÇÕES com cheﬁas e oferecer acolhimento e ESCUTA através da coordenação de
saúde .

TIPOS DE ASSÉDIO
As principais formas de assédio são
moral e sexual, podendo se relacionar com uma série de outros fatores
para a discriminação, como a sexualidade, gênero, cor de pele, peso, deﬁciências, etc. Segundo o DataFolha
42% das mulheres brasileiras já
sofreram assédio sexual. O Superior
Tribunal de Justiça (STJ) também já
se manifestou condenando o assédio
dentro dos serviços públicos. Essas
duas formas de assédio podem acontecer ao mesmo tempo, de formas mais
ou menos sutis, dentro e fora do
ambiente de trabalho.
O assédio normalmente está ligado
a práticas de uma pessoa em posição
hierárquica superior. O assédio sexual
está ligado a abusos e perseguições de
cunho sexual. Já o assédio moral é a
exposição de um trabalhador ou
trabalhadora a situações constrangedoras e humilhantes. Envolve condutas abusivas, de forma intencional e
contínua, com o intuito de inferiorizar, rebaixar, isolar, constranger,
humilhar e perseguir a trabalhadora
ou o trabalhador. Algumas práticas
que podem caracterizar o assédio
moral são: sobrecarga de tarefas,
ignorar presença da servidora ou
servidor, espalhar rumores, vigiar
constantemente o trabalho da servidora ou servidor, ferir sua dignidade,
integridade psicológica ou emocional.

FASUBRA
A Fasubra - Federação de
Sindicatos de Trabalhadores
Técnico-administrativos em
Instituições de Ensino Superior
Públicas do Brasil representa as
trabalhadoras e trabalhadores
técnico-administrativo em
educação (TAE’s) de todo o país,
reunindo os sindicatos que atuam
localmente. O Sintufejuf é ﬁliado
a Fasubra, o que facilita as negociações de pautas nacionais, como
o adicional de insalubridade e a
data-base (reajuste anual de salário).
São realizadas plenárias, seminários, congressos, encontros e
outras atividades durante o ano,

para reunir a categoria em torno de
suas pautas. Uma das principais
conquistas da Federação, que já
existe há 40 anos, é a criação e
aprovação do PCCTAE - Plano de
carreira dos cargos técnicoadministrativos em educação.
A Direção Nacional da Fasubra
tem 27 membros titulares e 27
membros suplentes. O mandato da
gestão é de 2 anos e as eleições
acontecem durante o Confasubra
- Congresso da Federação de
Sindicatos de Trabalhadores
Técnico-administrativos em
Instituições de Ensino Superior
Públicas do Brasil.

DELEGAÇÃO DO SINTUFEJUF NO XXIII CONFASUBRA, EM POÇOS DE CALDAS

SEDE CAMPESTRE (Juiz de Fora)

Rua Walter Giancoli, 7 - Granjas Santo Antônio. Vila Ideal.
Funcionamento: Terça a domingo, 9h às 17h.
(32) 3234-5405
SAUNA
PARQUINHO
QUADRA DE AREIA
BAR E RESTAURANTE
CAMPO DE FUTEBOL
PISCINAS (adulto e infantil)
QUIOSQUES PARA CHURRASCO
GINÁSIO POLIESPORTIVO

Todas e todos sindicalizados podem usufruir da sede campestre e tem
direito a 3 convites mensais, para que outras pessoas utilizem o espaço.
O regimento da sede está disponível no site do Sintufejuf.
SEDE ADMINISTRATIVA

Rua Santo Antônio, 309 - Centro. Juiz de Fora.
Funcionamento: Segunda a sexta, 8h às 17h.
(32) 3215-7979
SECRETARIA AVANÇADA

Rua José Lourenço Kelmer, s/n - São Pedro. Campus sede da UFJF.
Funcionamento: Segunda a sexta, 8h às 12h - 13h às 17h.
(32) 2102-3756
SALA EM GOVERNADOR VALADARES

Rua São Paulo, 745 - Centro. Governador Valadares.
Funcionamento: Sob agendamento via e-mail.
gv@sintufejuf.org.br
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