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Cortes de insalubridade na UFU
ações judiciais e levaremos a discussão a
todas as instâncias e por todos os meios
para defender as servidoras e servidores
que realizam atividades insalubres ou
perigosas dos cortes indevidos.
Sabe-se que a Justiça muitas vezes
não atende ao interesse das trabalhadoras e
trabalhadores, mas o SINTET-UFU se valerá
de todos os meios possíveis e disponíveis
em benefício da categoria.
Por ﬁm, ressaltamos que todos
aqueles e aquelas que receberem alguma
notiﬁcação ou tiverem o seu adicional de
insalubridade cortado, descontado ou
diminuído de alguma forma, que procurem o
SINTET-UFU pelo telefone (34) 3214-1649,
ou em sua sede, na Rua Salvador, nº 995,
Uberlândia-MG.
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Infelizmente muitos cortes de
insalubridade têm ocorrido em toda a
Universidade Federal de Uberlândia (UFU),
em especial no Hospital de Clínicas, no
Hospital Odontológico, no Hospital
Veterinário e nos laboratórios. Essa é uma
ação da Administração Superior que tem
justiﬁcado tais cortes em Orientações
Normativas do Ministério do Planejamento,
bem como em recomendações de órgãos de
controle.
Tais orientações exigem critérios
injustos ou mesmo absurdos para a
concessão desses adicionais, como tempo
mínimo de 50% da jornada em exposição
aos agentes ou, ainda, o manuseio direto de
agentes prejudiciais à saúde. Sabemos que
os riscos biológicos e químicos são
qualitativos e não quantitativos, ou seja,
uma bactéria, por exemplo, não “espera” um
tempo certo ou encontros constantes para
contaminar um servidor, do mesmo modo
que um produto químico não deixará de
prejudicá-lo, ainda que o contato seja
eventual.
Diante desse cenário o SINTET-UFU
faz a luta política para que a Administração
Superior da UFU mude de postura.
Apresentamos diversos recursos
administrativos na tentativa de conseguir
reverter os cortes dos referidos adicionais.
Todavia a Universidade se negou a mudar a
postura injusta adotada, tendo respondido
os referidos recursos de forma coletiva, sem
a realização de perícias nos locais de
trabalho, bem como sem analisar
detidamente o caso de cada servidor e
servidora.
A partir disso, estamos propondo

