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SINTEMA

TRABALHADORES E SINDICATO MOBILIZADOS 
CONTRA REAJUSTE DO PLANO SAÚDE GEAP

SINTEMA CONQUISTA VITÓRIA NO STF

SINTEMA PARTICIPA DO 
FSM EM BELÉM

SERVIDORES PARTICIPAM
DE ASSEMBLÉIA GERAL

NA UFMA

PL QUE INSTITUI ADICIONAL DE RISCO

PARA VIGILANTES DAS IFES ESTÁ NO SENADO 

SINTEMA PARTICIPA DO

XVIII SEMINÁRIO NACIONAL 

DE SEGURANÇA DAS “IPES”

Trabalhadores em frente à Sede da GEAP Maranhão, no Renascença em São Luís - MA.

O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) julgou procedentes duas Reclamações (RCL 2267 e 22 68)
 que discutiam diferenças salariais decorrentes dos Planos Bresser, URP e Verão.

Notícia foi destaque no Jornal do Senado.

O Diretor do SINTEMA, Paulo Azevedo 
participou do evento realizado em 

Florianópolis - SC.

Servidores atentos aos informes

dados na Assembléia.
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pela crise, que a paguem os ricos”. 

Além de um calendário de lutas, a 

declaração apresenta a opinião dos 

movimentos sobre a crise econômica e 

dá exemplos de “uma série de medidas 

urgentes” para enfrentá-la:

Uma delegação de Diretores do complexidade da crise emanada dos Presidentes do Equador, Venezuela e  

sindicato participou das atividades do países capitalistas centrais aumenta a do Brasil, Luís Inácio Lula da Silva.

Fórum Social Mundial 2009 realizado responsabilidade do evento em dar Ao discursar, Lula  desmascarou a 

em Belém de 27 de janeiro a 1º de respostas ágeis e coletivas. "Esta crise receita neoliberal defendida pelo FMI 

fevereiro de 2009. foi provocada pelas receitas do FMI e à América Latina, e reafirmou a 

Os sindicalistas participaram das do Banco Mundial de privatização e atualidade do socialismo. “O FMI 

atividades promovidas pelo FSM e desregulamentação da economia. Está dizia que o deus Mercado podia tudo 

pela Central Única dos Trabalhadores - claro que precisamos fortalecer o e o Estado nada podia. Agora a quem 

CUT. Já no primeiro dia (27), mercado interno, nossa soberania, com ele está pedindo socorro? É a esse 

aconteceu a marcha de abertura do investimento em políticas públicas, em mesmo Estado que ele tanto 

Fórum que realizada na parte da tarde geração de emprego e renda. condenou. Assim, com esse clima de 

sob forte chuva que caiu na capital Para o Presidente do SINTEMA, otimismo rumo a um Brasil melhor, os 

paraense lotou a agenda dos Mariano Azevedo "O FSM propiciou Diretores do SINTEMA estiveram 

representantes dos trabalhadores da além de propostas concretas contra os participando, discutindo, e 

UFMA. Cerca de três mil cutistas impactos da crise e da globalização contribuindo com esse movimento 

representando as mais diversas neoliberal, a oportunidade para os grandioso que é o Fórum Social 

categorias e ramos de atividade trabalhadores brasileiros se unirem Mundial.

participam do evento, entre eles, mais mais ainda na defesa do emprego, da  Os movimentos sociais aprovaram 

de 500 das universidades brasileiras. renda e salários, como a melhor opção na Assembléia Geral — última 

Na avaliação do presidente para acabar com a crise”. atividade do 9º Fórum Social Mundial 

nacional da CUT, Artur Henrique, a Participaram do evento, os —  o documento “Não vamos pagar 

SINTEMA PARTICIPA DO 9º FSM REALIZADO EM BELÉM

5ª MARCHA CONTRA CRISE MUNDIAL

À direita,
o Diretor, Heleno Fournier

faz uso da palavra em 
Seminário do 9º FSM.

À esquerda, 
dois Diretores do SINTEMA,

Ademar Sena e Jansen
acompanham debate

promovido pela CUT nacional.

TRABALHADORES MOBILIZADOS CONTRA REAJUSTE

Plano GEAP Saúde

aconteceu no último dia 19, onde os Geral a ser realizada dia 07 de 
servidores optaram por acompanhar Abril de 2009. Participe!
o avanço das negociações em âmbito Ainda na Assembléia do dia 19, 
nacional, estreitar o diálogo já dois representantes do SINTEMA 
estabelecido entre SINTEMA e foram eleitos para o Conselho 
Reitoria da UFMA, aguardar o Estadual da GEAP, ficando como 
resultado das ações judiciais Titular Edílson Lázaro Sales 
impetradas para anular a decisão do Carvalho (que participou da 

Plano Saúde GEAP Condel, além do resultado das mobilização dia 26) e Suplente no dia 26 de março, Ato de Protesto 
mobilizações para então, dar decisão Cláudio de Sousa Bezerra. contra os reajustes do Plano GEAP. 

Depois de cobrar esclarecimentos final ao assunto em Assembléia A Direção do SINTEMA realizou A mobilização que reuniu outros 
da GEAP e da UFMA em reunião sindicatos có-irmãos aconteceu em 
que aconteceu no dia 09 de frente à Sede da GEAP, no 
fevereiro, sobre a Resolução N.º Renascença. 
418/08 do Conselho Deliberativo da Os sindicalistas foram 
GEAP que altera a forma de recebidos em reunião pela 
contribuição dos sócios em termos Diretoria da GEAP Maranhão a 
percentuais, o SINTEMA participou quem foi entregue um documento 
das reuniões explicativas solicitando a suspensão da 
promovidas pela fundação que resolução que reajusta os planos 
aconteceram de 16 à 19 de fevereiro de saúde, além de outros. A 
na UFMA. mobilização foi realizada em 

Depois disso, o sindicato consonância com a orientação 
convocou uma Assembléia Geral que nacional da FASUBRA. 

À esquerda, o vice-presidente do SINTEMA, fala durante reunião da GEAP. À direita, 
Rodrigues, representante da UFMA junto à GEAP presta explicações aos sócios.

Clarisse 

Heleno Fournier e Mariano Azevedo coordenando
os trabalhos da Assembléia do dia 19 de março.

* A nacionalização dos bancos 

sem indenização e sob controle 

social;

* Redução do tempo de 

trabalho, sem redução do 

salário;

* Medidas para garantir a 

soberania alimentar e 

energética;

* Pôr fim às guerras, retirar as 

tropas de ocupação e 

desmantelar as bases militares 

estrangeiras;

* Reconhecer a soberania e a 

autonomia dos povos, 

garantindo o direito à 

autodeterminação;

* Garantir o direito à terra, 

território, trabalho, educação e 

saúde para todas/os;

* Democratizar os meios de 

comunicação e de informação.

ASSEMBLÉIAS GERAIS VOLTAM A SER ATRATIVO PARA SERVIDORES
 O SINTEMA vêm realizado várias Mariano Azevedo informou que Sobre o Restaurante pediram que o SINTEMA proponha 

reuniões, assembléias gerais e atos participou do Seminário sobre a Universitário, a administração da para a administração da UFMA, a 
públicos para mobilizar os servidores na Carreira, e que no evento foi consenso UFMA justificou a reforma em reunião disponibilidade de espaços alternativos 
defesa dos direitos. Temas importantes a cobrança para que a FASUBRA com a direção do SINTEMA, DCE e para realizações de refeições no 
estão sendo acompanhados de perto reative as Comissões Internas de APRUMA, onde demonstrou as campus.
pela Diretoria do sindicato e repassados Supervisão – CIS, que de acordo com condições precárias em que se 
em eventos para que todos discutam e o sindicalista são fundamentais para o encontrava o RU. A UFMA informou 
deliberem sobre os mesmos. acompanhamento e desenvolvimento da que estão sendo confeccionados cartões 

Em assembléia geral da categoria Carreira. A categoria foi informada magnéticos para adentrar ao restaurante 
realizada pelo SINTEMA no dia 19 de também, que o processo de 3,17% que e que os valores das refeições serão de 
março no prédio Castelão na UFMA, a estava para cálculo já estaria sendo R$ 1,25 para discentes e R$ 3,00 para 
categoria pôde novamente se informar. devolvido à Assessoria Jurídica da técnico-administrativos e docentes. Os 

O Presidente do SINTEMA, seguimento a execução. servidores não contestaram os valores e 
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O Plenário do Supremo Tribunal judicial do Tribunal Superior do que vedam a revisão, em sede de afastada qualquer discussão em 
Federal (STF) julgou procedentes Trabalho (TST), que limitou à precatório, dos critérios balizadores relação aos valores já pagos em 
duas Reclamações (RCL 2267 e primeira data-base da categoria, da conta de liquidação. precatórios”. De acordo com a 
2268) que discutiam diferenças e em sede de precatório, o cálculo Para o Advogado do SINTEMA, Assessoria Jurídica do sindicato, 
salariais decorrentes dos Planos de liquidação de sentença dos Dr. Guilherme Zagallo “neste caso, essa, foi uma das maiores vitórias 
Bresser, URP e Verão. planos econômicos. ao pretender introduzir limitação já conquistadas pela categoria 

As ações foram ajuizadas, com As reclamações ao cálculo, o TST alterou o critério nos últimos tempos. Por 8 votos a 
pedido de liminar, pelo SINTEMA foram propostas para garantir a cronológico da liquidação dos 3, os Ministros foram favoráveis à 
e APRUMA em defesa dos autoridade nas decisões proferidas valores, que seriam reduzidos, já causa dos trabalhadores da UFMA.
servidores da UFMA contra ato pelo STF através da ADI nº 1662, com esta decisão do STF, fica 

efetivo pagamento, foi constatada a voto. Mendes divergiu do relator, ao menos promoveu a incidência de Entenda o caso 
existência de crédito e efetuado o considerar que as reclamações índice de correção diverso do que 
pagamento no exercício deveriam ser julgadas foi utilizado pelo juiz natural da A questão teve origem em uma 
orçamentário de 1998. improcedentes. O ministro Gilmar causa, mas tão somente admitiu a reclamação trabalhista ajuizada pelo 

Após o depósito das quantias do Mendes acolheu a argumentação de retificação da conta com a finalidade SINTEMA em defesa dos 
precatório complementar, a erro de cálculo no tocante aos juros de adequá-la às normas legais que servidores, perante a 1ª Junta de 
universidade (UFMA) pediu a de mora. regulavam as diferenças salariais Conciliação e Julgamento de São 
revisão dos cálculos sob a alegação No entanto, no que diz respeito decorrentes dos planos econômicos, Luís, objetivando garantir diferenças 
de existência de erro material, à alegação de que os cálculos da amplamente mencionados acima, as salariais vencidas e a vencer 
referente à ausência de limitação das URP estão errados devido à falta quais podem ser consideradas decorrentes dos planos econômicos 
diferenças salariais à data-base da de limitação à data-base da comandos do próprio título denominados Bresser (26,06% - 
categoria dos seus servidores. categoria, Mendes considerou que exequente”.junho/87), URP 88 (16,19% - abril e 

O relator da ação, ministro “esta matéria de direito não deve Assim, segundo o ministro maio /88) e Verão (26,05% - 
Nelson Jobim (já aposentado), prosperar”. “Com efeito, Gilmar Mendes, o caso não tratou da fevereiro/89).
deferiu a liminar para suspender a inicialmente observa-se que o correção de valores com A decisão proferida na 
decisão do TST até julgamento do processo passou por uma fase determinação de novos cálculos, reclamação trabalhista transitou em 
mérito das reclamações. Segundo regular onde foram dadas todas mas sim de adequação dos cálculos julgado em 1992, tendo sido 
ele, a ordem da nova elaboração de oportunidades de defesa permitidas elaborados à norma legal, por isso requisitado precatório para 
cálculos baseava-se na adoção de em direito para executar. Nessa fase decisão da Corte na ADI 1662 não pagamento no exercício 
novos critérios para aferição dos é que deveria ter sido levantada a teria sido violada. Dessa forma, orçamentário de 1995, o qual 
valores dos precatórios, aumentando questão da limitação da Mendes julgou improcedentes as somente foi pago em 1996. Tendo 
os limites da competência atribuída condenação”, disse. reclamações, ficando vencido em vista pedido para a expedição do 
ao presidente do TRT para Para ele, o ato questionado não juntamente com os ministros precatório complementar 
retificação de precatórios. afrontou decisão do Supremo na Ricardo Lewandowski e Ellen exclusivamente para fins de 

Em setembro de 2004, o ministro ADI 1662, pois não determinou a Gracie, uma vez que a maioria dos pagamento de correção monetária e 
Gilmar Mendes pediu vista dos alteração do critério para os cálculos ministros votou pela procedência juros, referentes ao período entre a 
autos e apresentou, agora, o seu em sede de precatório, “nem muito das ações.requisição do precatório e o seu 

JURÍDICO DO SINTEMA CONQUISTA MAIS UMA VITÓRIA

URP: STF DECIDE A FAVOR DOS TRABALHADORES

VIGILANTES MOBILIZADOS EM DEFESA DO ADICIONAL DE RISCO DE VIDA 

debates no encontro. Foram Lutas para que a Federação abrace e 
identificadas as seguintes doenças defenda. Veja abaixo:
ocupacionais: estresse, ansiedade, 
depressão, solidão, consumo de 
drogas, álcool e tabaco, aumento da 
pressão arterial, distração, falta de 
produtividade, entre outros.

De acordo com Paulo, “ao 
contrário do que acontece aqui na 
UFMA, a maioria dos 
Departamentos de Segurança das 
IFES não são subordinados às 
PRECAM´s”. O funcionamento 
independente dá mais qualidade ao 
trabalho desses profissionais. 

COORDENAÇÃO
 O coordenador de cultura e lazer 

do SINTEMA, Paulo Azevedo (foto) Paulo Azevedo que foi ao 
participou do XVIII Seminário encontro representar os 
Nacional de Segurança das trabalhadores da UFMA, foi 
“IPES” realizado em Florianópolis escolhido para integrar a 
– SC de 09 à 15 de fevereiro de Coordenação da Região Norte 
2009. juntamente com outros três colegas 

As discussões do evento giraram Vigilantes, e dar encaminhamento na 
em torno da luta pela valorização do base, juntamente com os sindicatos, 
cargo de Agente de Segurança no Plano de Lutas aprovado no 
Universitário Federal. seminário.

Profissional devidamente  
uniformizado, equipado com todos 

PLANO DE LUTAS
os instrumentos pertinentes ao 
desempenho de suas atividades 

A FASUBRA continua na luta dentro de seu perímetro de atuação 
por mais dignidade aos Agentes de são características que descrevem 
Segurança, cargo que ao contrário um pouco desse profissional que 
do que muitos pensam não está tanto as IFES necessitam.
extinto e sim, em rota de extinção  Medidas para combater doenças 
até que o último vigilante se e melhorar a saúde desses 
aposente. Foi aprovado um Plano de trabalhadores, foram alvo de 

Após intensa mobilização, a atual 
Diretoria do SINTEMA conseguiu junto 
ao Ministério do Planejamento 
regularizar o cadastro das consignações 
dos associados do sindicato.

Com essa pendência, o sindicato 
estava impossibilitado de receber novos 
associados bem como de atualizar o 
valor das consignações dos membros 
do quadro atual de sócios, o que 
causava enorme prejuízo à entidade.

A partir de agora, o sindicato poderá 
deflagrar uma Campanha de 
Sindicalização para receber novos 
companheiros que poderão engrossar 
as filas da luta sindical ampla e 
democrática.

O SINTEMA recebeu integral apoio 
da FASUBRA no processo para 
regularização do cadastro. Abaixo, o 
extrato do convênio publicado no Diário 
Oficial da União no dia 10/03/2009. 

- Projeto Risco de Vida (PL 173);

- Remuneração aos domingos;

- Cargo de área estratégica;

- Concurso público já;

- Que as IPES construam as Diretorias 
de Segurança (departamentalização);

- Brigada contra incêndio e Bombeiro 
Civil;

- Porte de Arma (PL 179);

- Aposentadoria Especial;

- Que o cargo de Diretor do 
Departamento seja sempre um 
vigilante do quadro permanente eleito 
através de votação secreta;

- Verba de capacitação para os 
vigilantes participarem de Congressos 
e Seminários;

- Panfletagem nas IFES para 
conscientizar a comunidade da 
urgência de plano de segurança já;

- Apresentar ao Reitor nosso plano de 
segurança orgânica para UFMA;

- Buscar apoio dos Senadores da 
bancada do maranhense aos PL´s 173 
e 179 (risco de vida e porte de arma);

DIRETO RIA REGU LARIZA 
CAD ASTRO  

DAS CON SIGNAÇÕ ES 



Órgão de Comunicação do Sindicato dos Trabalhadores em Educação de 3º Grau no Estado do Maranhão - SINTEMA; Endereço: Rua 

Genésio Rêgo, n.º 235, CEP 65.030-650 – Monte Castelo – São Luís – MA. Telefax: (0xx98) 3232 1105.  DIRETORIA EXECUTIVA: Presidente: 

Antonio Mariano M. de Azevedo; Vice-Presidente: João Batista Jansen; Coord. Geral: Maria Clara de Sousa; Coord. de Organização: Samuel 

Mario R. Martins; Coord. Finanças: Marcos Macedo Amaral; Coord. Imprensa: Rosilene Gomes M. Aguiar; Coord. Assuntos Jurídicos e Rel. 

Trabalhistas: Heleno de Ribamar da S. Fournier; Coord. Formação Política e Sindical: José Jorge Mendes; Coord. Estudos Sócio 

Econômicos: Ademar Sena de Carvalho; Coord. Políticas Sociais: Emanoel Catarino S. Santos; Coord. Cultura e Lazer: Paulo de Jesus R. 

Azevedo; Coord. Aposentados: Alcemir Ferreira Araújo; SUPLENTES: Jose de Ribamar Aguiar; Getulio Bezerra; Valmili Araujo Nina; 

Hildenê Matos Abreu; Lucio Flávio T. Avelar; Mauricio Pereira; João de Deus P. Filho; Alexandre Cesar P. Bezerra; Simião Ferreira Araújo; 

Celcione da Silva Santos. CONSELHO FISCAL: Miguel de M. Barbosa; Benedicto de Oliveira Chaves; Domingos Ferreira da Silva. 

SUPLENTES DO CONSELHO FISCAL: Douglas Barbosa Soares; Aderaldo Verissimo da Silva; Antonio José da C. Carvalho.
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Todos os direitos
reservados ao 

SINTEMA 2009.

Fotos:
Arquivo SINTEMA.

A Diretoria do SINTEMA fez contribuiu com uma ajuda em dinheiro 

questão de participar das comemorações para que a Direção da ASSUMA 

carnavalescas promovidas pela pudesse realizar um grande carnaval.

ASSUMA este ano. Estiveram presentes no evento vários 

Como forma de incentivo à nossa Diretores da entidade acompanhados de 

querida Associação, o sindicato vários associados.

Diretores do SINTEMA prestigiam Carnaval 2009 na ASSUMA.

DIRETORIA DO SINTEMA PRESTIGIA
CARNAVAL DA ASSUMA

CARNAVAL 2009

Dep. Flávio Dino atua contra trotes violentos
O deputado salutar, construtivo, ao passo que esse 

Flávio Dino tipo de conduta só alimenta a cultura 

(PCdoB-MA)  da violência em um ambiente que 

defendeu a deveria ajudar a construir soluções 

aplicação o para acabar com ela, que é o do ensino 

mais breve superior”, argumenta o deputado 

possível do maranhense.

Projeto de Lei Flávio Dino destaca ainda, que o 

1023/95, que PL prevê uma divisão de tarefas bem 

foi aprovado clara: quando o trote implicar em 

pelo Plenário lesão corporal ou homicídio, o 

da Câmara nos termos da Emenda processo é Penal e caberá à Polícia e 

Substitutiva de sua autoria e do ao Judiciário; nos demais casos, 

deputado Carlos Sampaio (PSDB-SP). incluindo constrangimento ilegal, é 

O PL proíbe a realização de trotes que a instalação de processo 

violentos ou humilhantes contra disciplinar e aplicação das sanções 

alunos do ensino superior e obriga as previstas tornam-se obrigatórias 

faculdades a abrir processo disciplinar para as universidades. 

contra os responsáveis por esses atos, “É claro que a solução não é 

inclusive estipulando as punições, encarcerar esses agressores, porém,  

que vão de multa entre R$ 1 mil e não podemos compactuar 

R$ 20 mil, suspensão por um a seis passivamente com jovens de 19, 20 

meses até à expulsão. anos que amarram os colegas em 

Para Flávio Dino, a lei é necessária postes ou semelhantes, embebedam, 

porque atualmente acontecem no arrastam pelo chão, obrigam-nos a 

Brasil, a pretexto de trote, verdadeiros rolar em estrume de animais e, pior 

atos de tortura por parte de estudantes que isso, os espancam, ferem com 

veteranos contra calouros nas produtos químicos e até afogam – o 

universidades, com os quais não se que muitas vezes resulta em morte”, 

pode ser condescendente. “Não é defende Flávio Dino. O Projeto de Lei 

possível enxergarmos fatos dessa segue agora para votação no Senado 

gravidade apenas como brincadeira Federal.
                   Fonte: www.flaviodino.com.brjuvenil, pois a brincadeira é algo 

XX CONFASUBRA ACONTECERÁ EM MAIO
NA CIDADE DE POÇOS DE CALDAS - MG
Após dois adiamentos, finalmente, 

o XX Confasubra está definido. A 
comissão organizadora informou no 
site da FASUBRA que o congresso 
acontecerá no período de 10 à 16 de 
maio de 2009, em Poços de Caldas - 
MG, com toda a programação a ser 
realizada no Hotel Vilage Inn.

O cronograma e informações do 
congresso já estão disponíveis no site 
www.fasubra.org.br.

o dia 26 de março foi a data limite 
para entrega das Teses e até 30 de 
abril as Assembléias Gerais para a 
escolha de Delegados poderão ser Direção da FASUBRA é o ponto alto 
realizadas. dos encontros dos trabalhadores nas 

O congresso que elegerá a nova universidades brasileiras.

A Comissão Interinstitucional de O público presente ao evento foi 
Saúde do Trabalhador - CIST, realizou aproximadamente 300 pessoas.
nos dias 12 e 13 de março o Seminário De acordo com o Coordenador da 
“O papel do Controle Social em Saúde CIST, Joel Nascimento, “o seminário foi 
do Trabalhador” no auditório do Sands um sucesso total, que contou ainda com a 
Hotel em São Luís. participação de trabalhadores de 20 

Estiveram representadas instituições municípios do interior do Maranhão”.
como a Superintendência Regional do Agora, as entidades que foram ao 
Trabalho e Emprego - SRTE, Ministério evento aguardam o envio do relatório 
da Saúde, FIEMA, Secretaria de Saúde final do seminário para encaminhar as 
do Estado, Previdência Social, além de decisões em cada segmento. 
outros. Os representantes do SINTEMA na 

Vários sindicalistas estiveram CIST são os Coordenadores Heleno 
presentes para aprender e se Fournier e Emanoel Catarino.
conscientizar sobre a importância da 
saúde do trabalhador em suas 
categorias. Mais de 30 
sindicatos do Estado estiveram 
representados, além de 4 
Centrais Sindicais, CTB, CUT, 
Força Sindical e Nova Central.

Uma resolução final acertou 
que os sindicatos irão cobrar 
mais das centrais, para que a 
saúde do trabalhador seja 
implantada em todo o Estado. 

SAÚDE DO TRABALHADOR

SEMINÁRIO REÚNE CERCA DE 300 PESSOAS

Auditório lotado durante o Seminário organizado pela CIST

TODOS CONTRA A DENGUE
O SINTEMA entra na guerra contra a DENGUE e alerta a 

categoria sobre os cuidados que todos devem ter para protegerem 
à sí e suas famílias contra essa doença que pode levar à MORTE!

Nesta edição do Jornal do SINTEMA publicamos algumas 
atitudes que devem ser feitas por todos para que o mosquito 

transmissor da dengue não se prolifere pondo em risco a família 
ludovicense!

Cuidados: 
- Não acumule água em: Latas, Embalagens, Tampas de Refrigerante, 
Pneus Velhos, Jarros de Flores, Garrafas, Tambores, Bacias, Lixeiras, etc.; 
a caixa d´agua deve ficar tampada e sempre limpa; Permita a entrada na 
sua casa, do Agente de Saúde (devidamente identificado) para verificar os 
possíveis focos do mosquito.


