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Resistir, resistir e resistir
No Brasil há um ditado popular que diz: “O ano só começa depois 

do carnaval”. 
Mas, será mesmo? Não, não na atual conjuntura. Prova disso foi 

o fato de, no Rio de Janeiro, o enredo das duas Escolas de Samba 
campeãs deste ano de 2018, serem justamente os temas alçados nas 
muitas manifestações que realizamos no ano passado. A verdade é 
que as questões sociais e as muitas opressões sofridas pela classe 
trabalhadora não podem sair da pauta de luta, nem nos momentos 
em que a cultura e o lazer constam como a ordem do dia. Diante 
disso, é fácil chegarmos à conclusão, que para se lutar pelos nossos 
direitos não há dia e nem lugar, toda hora é hora.

Sim! A classe trabalhadora perante vários percalços ocorridos no 
ano passado (2017) pôde iniciar 2018 comemorando uma grande 
vitória: a reforma da previdência saiu da pauta do congresso e nos 
deu uma trégua. O que não significa que a mobilização acabou. 
Precisamos continuar nos movimentando. Com a suspensão, nossa 
responsabilidade na escolha das pessoas que irão nos representar 
nos próximos anos foi potencializada, uma vez que passada as 
eleições, dependendo de quem elegermos, ela pode voltar a nos 
ameaçar. Mas, como não poderia deixar de ser, a nossa luta também 
deve se dar localmente. Na Universidade Federal de Uberlândia 
(UFU) vivenciamos situações que têm causado grande preocupação 
a nós Técnicas e Técnicos-Administrativos em Educação (TAE’s). 
Uma dessas preocupações está relacionada com a autonomia 
universitária. Com pontos vencidos nos Conselhos Superiores, como 
a flexibilização da jornada de trabalho em 30 horas, mas que assim 
como em gestões passadas, permanecem parados devido a decisões 
tomadas por órgãos externos à universidade. Nos preocupam 
também a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH), 
o ponto eletrônico, os assédios nos setores, as condições de trabalho, 
situação dos servidores e servidoras lotadas nos campi avançados, 
enfim, ao contrário do que afirma o ditado popular, a nossa pauta de 
lutas foi iniciada bem antes do carnaval.

E, por falar em luta, sempre temos que lembrar as mulheres. 
Acreditamos que as questões relacionadas às mulheres nunca 
devem sair da nossa agenda de lutas. Pois, se temos conquistas a 
comemorar, temos ainda, infelizmente, muitas outras conquistas a 
buscar. O oito de março é uma importante data desencadeadora de 
oportunidades onde as mulheres buscam dialogar com a sociedade 
e mostrar que a nossa luta é todo dia!
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Carnaval
Idealizado pelo Comando Nacional de Greve da 

FASUBRA, e aprovado por assembleia de greve da 
categoria, a construção de blocos de carnaval voltados 
a luta foi construído por entidades sindicais, estudantis 
e sociais ligadas ao Comitê Regional Contra a Reforma 
da Previdência e Trabalhista. O bloco Não Mexe Comigo 
promoveu a luta de uma forma diferente no carnaval 2018.

Unindo a paixão das brasileiras e brasileiros pelo 
carnaval, o bloco trouxe ares de luta e resistência contra 
os ataques promovidos pelo governo de Michel Temer. 
Com decoração e marchinhas com letras críticas, dezenas 
de trabalhadoras, trabalhadores, estudantes e crianças 
fizeram grande festa.

Paralisações

#8M
No dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, 

é realizado o ato #8M, dia lutas das mulheres de 
todo o mundo defendem as pautas do movimento. 
Em Uberlândia o ato foi construído por mulheres de 
movimentos sociais e coletivos, ONG’s, sindicatos e 
movimento estudantil. Reuniões nos dias 8, 21 e 26 de 
fevereiro construíram o evento de luta pelos direitos das 
mulheres, contra a violência, mulheres na política, saúde 
e educação para todas, entre outros pontos.

Nos dias 19 e 28 de fevereiro, técnicas e técnicos-
administrativos em educação paralisaram suas 
atividades para lutar por seus direitos. Na primeira 
paralisação, na parte da manhã foi realizada 
assembleia ato na Reitoria da Universidade Federal 
de Uberlândia (UFU), seguida de reunião com a 
Administração Superior para discutir assuntos como 
ponto eletrônico, EBSERH, entre outros. Na parte 
da tarde, servidoras e servidores participaram do Ato 
Contra o Fim da Aposentadoria realizado no centro 
de Uberlândia.

Já na segunda paralisação, no dia 28, técnicas e 

Foto: Letícia França

Foto: Guilherme Gonçalves

Foto: Maria Cristina Sagário

técnicos-administrativos participaram de assembleia geral no Hospital de Clínicas da UFU (HC-UFU) 
para discutir a pauta local. O ato deliberou paralisação nos dias 8 e 9 de março. No dia 8 para participação 
no grande ato construído pelas mulheres na praça Ismene Mendes (antiga Tubal Vilela). E no dia 9 para 
que todas e todos possam comparecer em peso na audiência pública sobre a EBSERH.



sintet.ufu www.sintetufu.org sintetufu@sintetufu.org

LIGEIRINHO

4

Reforma da Previdência é suspensa

Logo após o carnaval, 
trabalhadoras e trabalhadores 
de todo o Brasil receberam a 
notícia que a votação referente 
à Reforma da Previdência fora 
suspensa. A suspensão é uma 
vitória da classe trabalhadora 
brasileira que tem lutado 
arduamente contra esse golpe 
planejado pelos detentores do 
capital, representados na figura 
do presidente Michel Temer.

Há mais de um ano, homens e 
mulheres de todo o país resistem 
a mais esse golpe tentado pelo 
governo federal. Graças às 
intensas mobilizações de rua e 
as pressões nas bases eleitorais, 

a votação do projeto foi adiada 
diversas vezes. Com medo 
de perderem o apoio de seus 
eleitores e eleitoras, diversos 
parlamentares reviram seu 
posicionamento sobre o projeto.

Outro motivo para a 
suspensão da Reforma da 
Previdência é a intervenção 
federal realizada no Rio 
de Janeiro-RJ. Segundo a 
Constituição Federal de 1988, 
durante uma intervenção federal 
é proibido fazer qualquer 
alteração na Constituição. 
Vale ressaltar que é a primeira 
vez desde a redemocratização 
que uma intervenção federal 

Por Guilherme Gonçalves

com utilização do exército no 
comando da segurança pública 
de um estado é utilizada. O uso 
político das forças armadas traz 
profunda preocupação para 
todas e todos que lutam contra 
a retirada de direitos.

Quanto à intervenção federal, 
o SINTET-UFU ressalta a 
arbitrariedade do governo ao 
implantar essa medida que 
incide na segurança pública do 
Rio de Janeiro, mas esquece 
completamente do caos 
vivido no estado em outras 
áreas como saúde, educação 
e desenvolvimento social e 
econômico, entre outras.

A suspensão da Reforma da Previdência é o resultado de intensas mobilizações e lutas da classe 
trabalhadora que se manifestou em todo o Brasil contra esse ataque a seus direitos.
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EBSERH continua rondando HC
Por Alexandre Igrecias e 
Guilherme Gonçalves

Embora a universidade não 
tenha aderido formalmente 
à Empresa Brasileira de 
Serviços Hospitalares 
(EBSERH), respeitando os 
trâmites decisórios como a 
aprovação pelo Conselho 
Universitário (CONSUN), 
todos os dias chegam ao 
sindicato denúncias de que 
a administração do Hospital 
de Clínicas da Universidade 
Federal de Uberlândia 
(HC-UFU) age como se 
a EBSERH já estivesse 
implantada: mudanças nos 
setores, transferências de 
trabalhadores e trabalhadoras, 
entre outras práticas sempre 
acompanhadas da justificativa 
de que são adequações 
necessárias à implantação da 
EBSERH.

De acordo com a gestão 
do HC-UFU o acordo de 
pré-adesão firmado entre a 
Universidade e a empresa 
justifica a realização dos 
estudos de dimensionamento 
de setores e pessoal e as 
reuniões que tem ocorrido. 
Ainda que a administração 
superior diga que cumprirá o 
acordo de greve assinado entre 
a universidade e o SINTET-
UFU, com a realização 
de audiência pública e de 
pautar a adesão no Conselho 
Universitário (CONSUN), 
para as trabalhadoras e 
trabalhadores as mudanças 
são impostas como se a adesão 
já tivesse ocorrido.

A Coordenação Colegiada 
do SINTET-UFU reforça 
que a adesão a Empresa 

Brasileira de Serviços 
Hospitalares fere o princípio 
da indissociabilidade entre 
ensino, pesquisa e extensão, 
submetendo o HC-UFU 
à lógica de mercado e da 
prestação de serviços, onde 
vigora o conceito de hospital-
empresa ao invés do conceito 
de hospital-escola.

A maioria dos hospitais 
que aderiram à EBSERH 
tiveram serviços piorados, 
com falta de democracia 
nas decisões que deixam de 
se submeter aos conselhos 
superiores das universidades; 
falta de transparência nas 
informações; piora na 
qualidade de insumos, 
medicamentos e materiais já 
que a prioridade passa a ser a 
economia e não a qualidade; 

Durante o XXV CONSINTET-UFU, soluções para a crise do HC-UFU foram 
discutidas, EBSERH sequer foi mencionada como 

sobrecarga de trabalho 
para o atendimento 
das demandas internas 
e da prestação de 
serviços.

A EBSERH também 
figura como uma das 
empresas públicas 
que constam no plano 
de desestatização do 
governo federal. O 
HC-UFU que é uma 
referência nacional 
em qualidade, um 
patrimônio da UFU e do 
povo brasileiro, ao aderir 
à EBSERH poderá estar 
caminhando rumo ao 
abismo da privatização.
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Mulheres na luta: o  futuro é feminista
Por Raissa Dantas

Diversas conversas entre 
mulheres, numa perspectiva 
aparentemente individual, 
incorrem em vivências 
comuns: ora famílias com 
estrutura patriarcal em que 
o autoritarismo do homem 
desencadeia desequilíbrios 
de ordem doméstica; ora 
o abandono paterno e a 
figura da mãe solo que 
acumula uma sobrecarga de 
responsabilidades emocional, 
educacional, financeira, etc; 
ora a violência doméstica e os 
conflitos psicológicos causados 
pelas próprias agressões, 
ou por presenciá-las; ora 
tradições, como o casamento, 
sendo sobrepostas à felicidade 
de mulheres, que vivenciam 
relacionamentos abusivos das 
mais diversas formas; ora... 
E assim poderíamos listar 
diversos trechos de relatos que 
colhemos no último período e 
com os quais nos deparamos 
durante toda a vida, que são 
comuns, mas se apresentam 
falaciosamente como casos 
individuais. 

Durante nossas vidas, 
desde o ventre, infinitas 
expectativas são depositadas 
sobre nós, nossos corpos, 
subjetividades e futuros, 
sejamos mulheres ou homens. 
Entretanto, a segmentação e a 
hierarquização com que essas 
prováveis vivências futuras 
incorrem sobre mulheres e 
homens têm raiz em matrizes 
opostas, construindo aspectos 
públicos aos homens e 

limitando ao privado para as 
mulheres. É algo estrutural e 
que historicamente vem sendo 
combatido, especialmente a partir 
dos movimentos organizados 
feministas que buscam explicitar 
as contradições de gênero que 
vivenciamos e, além disso, 
modificar a realidade.

Muitos direitos democráticos 
foram conquistados de lá pra 
cá, como o direito ao voto, 
ao divórcio, a educação e ao 
trabalho, datados do final do 
século XIX. Posteriormente, mas 
de fundamental importância, a 
liberdade sexual foi impulsionada 
pelo aumento dos contraceptivos 
e, ainda, a luta de caráter sindical 
que foi impulsionada no final da 
década de 1970. 

É aí que gostaríamos de abrir 
o debate sobre o ser mulher: 
na busca de darmos conta da 
necessidade de transformação 
das relações que possibilitem a 
equidade nas diferentes esferas 
da vida, em como o machismo 
perpassa toda a construção 
histórica da nossa cultura e, assim, 
enaltecermos a importância das 
mulheres na luta a partir de saltos 
compreensivos de si e do lugar 
comum que estamos localizadas 
enquanto mulheres, tomando o 
protagonismo e a radicalidade do 
mudar enquanto tarefa de todas. 

As histórias de Elizete 
Mendes, Lorrayne Brito e Maria 
Cristina Sagário se cruzaram 
e convergiram na luta sindical, 
na coordenação que atualmente 
dirige o SINTET-UFU. Apesar 
de diversas particularidades de 

suas vidas que aparentemente 
têm tantas distinções, cada uma 
delas, em seu momento, olhou 
para si e para a luta coletiva 
de forma ativa. Puderam, 
então, canalizar a necessidade 
da igualdade, a construção de 
uma sociedade feminista e a 
garantia da representatividade 
das mulheres com recorte de 
classe para enfileirar a luta das 

técnicas administrativas em 
educação da UFU.

Lorrayne relata que 
percebeu a necessidade de 
tomar para si o protagonismo 
das mudanças que gostaria de 
vivenciar enquanto mulher 
quando percebeu “que 
havia uma barreira ou uma 
dificuldade que é imposta pela 
sociedade a qualquer ação das 
mulheres, seja ingressar em 
uma faculdade, pleitear um 
cargo político, ou fazer parte 
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Mulheres na luta: o  futuro é feminista
de um time de futebol. A partir 
do momento que eu percebi 
essa evidente discriminação, a 
noção de que o protagonismo 
das mudanças que eu quero 
viver surgiu rapidamente, 
pois eu percebi que ser mulher 
significa lutar e não abaixar 
a cabeça para os homens que 
querem ser protagonistas da 
nossa história. Eles querem 

escrever o rumo da nossa 
história e ser mulher requer 
a consciência de que isso é 
inaceitável. Nós somos capazes 
de protagonizar a mudança que 
queremos, temos mais força 
do que imaginamos. Aliás, 
esse protagonismo já está 
acontecendo gradativamente, 
eu sonho e luto para que todas 
as mulheres se apropriem 
dessa verdade maravilhosa. O 
protagonismo da nossa história 
cabe somente a nós!”. Ela, que 

iniciou a militância ainda no 
movimento estudantil, está pela 
primeira vez como dirigente 
sindical e reafirma sempre 
muita energia a disposição 
em construir a equidade no 
movimento sindical.

Apesar de iniciar sua 
participação em assembleias 
de forma tímida, Maria 
Cristina progressivamente 
compreendeu que seu lugar era 
no sindicato e, hoje, está em sua 
segunda gestão construindo 
sonhos e lutas comuns. Ela 
considera de fundamental 
importância o aumento da 
participação de mulheres 
no movimento sindical e em 
outras instâncias organizadas 
da política. “Além de termos 
muito a contribuir, precisamos 
de mulheres que lutem por 
nós, que façam propostas de 
Leis que atendam as nossas 
demandas, de mulheres que 
saibam articular nos vários 
segmentos sociais e levantar as 
nossas bandeiras, que possam 
ser as nossas representantes, 
articuladoras e defensoras 
nos vários segmentos e várias 
esferas políticas existentes. 
Não importa se representantes 
de bairros, nos sindicatos ou 
se vereadoras, deputadas  ou 
senadoras.  Não importa se 
atuando nos bastidores ou no 
palco da ação política. O que 
importa é ser uma mulher que 
participa e que consiga a sua 
visibilidade, que na verdade 
á a visibilidade de todas nós, 
também no campo político.”, 

afirmou.
Com uma trajetória longa 

no movimento sindical e vinda 
de uma família de militantes, 
Elizete escolheu direcionar sua 
energia de luta e seu tempo 
como aposentada para estar 
à frente do SINTET-UFU. 
Como mulher, ela considera que 
compartilhar a luta com outras 
companheiras é de ”grande 
responsabilidade e avanço, 
porque ainda existe a cultura de 
que o espaço sindical é para os 
homens. Apesar de estar dentro 
dessa cultura, com um perfil um 
tanto distinto, o nosso sindicato  
sempre contou com mulheres 
na coordenação colegiada 
tendo papel decisivo em todas 
as instâncias. O fato de nós 
mulheres enfrentarmos dupla 
ou tripla jornada não nos impede 
de estar à frente da luta sindical 
combatendo o machismo e 
todas formas de opressões, 
inclusive dentro do próprio 
movimento. E se não formos 
nós, mulheres, a ocupar espaços 
na luta sindical, as contradições 
internas não seriam apontadas, 
debatidas e transformadas”. 
Elizete considera que somente 
a partir da ampliação feminina 
e feminista nas múltiplas 
instâncias organizativas, 
alcançaremos mais direitos e 
convida que “mais mulheres 
venham somar ao SINTET-
UFU, a nossa participação 
nesse espaço é fundamental 
para a emancipação de todas 
as mulheres trabalhadoras”, 
conclui.
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Reitoria reafirma postura antide mocrática sobre Ponto Eletrônico

As últimas ações da 
administração superior 
da Universidade Federal 
de Uberlândia (UFU) têm 
reafirmado cada vez mais o seu 
desejo em implantar o sistema de 
controle eletrônico de presença 
apenas para técnicas e técnicos-
administrativos em educação 
(TAE’s) da instituição. Em 
atitude antidemocrática a 
reitoria solicitou ao Ministério 
do Planejamento um sistema 
de ponto eletrônico “para teste 
piloto durante três meses”. 
Antidemocrática, pois em 
nenhum momento o debate 
sobre esse assunto foi aberto 

com o SINTET-UFU e com o 
Conselho Diretor (CONDIR).

No dia 19 de fevereiro, 
durante reunião entre 
representantes de TAE’s e 
membros da administração 
superior da UFU, o próprio 
reitor da Universidade, Valder 
Steffen Júnior, declarou que 
não acredita que o ponto 
eletrônico seja um método 
eficaz para pensar a gestão de 
trabalho na instituição. Se nem 
o próprio reitor acredita na 
eficiência de tal sistema, então 
não faz sentido atropelar todo 
o debate feito no CONDIR.

Só que para a surpresa de 

Por Guilherme Gonçalves

todas e todos, dias após a 
reunião, em matéria exibida 
na TV Universitária, o Pró-
Reitor de Gestão de Pessoas, 
Márcio Magno Costa, 
expressou o posicionamento 
da administração superior 
sobre o tema. Posicionamento 
este que foi de encontro ao 
que foi debatido no Conselho 
Diretor e que desrespeita o 
SINTET-UFU e o estatuto da 
universidade. O Pró-Reitor 
afirmou na matéria que serão 
feitos testes nos próximos 
três meses e que após esse 
período, o controle eletrônico 
de frequência será implantado 

Administração Superior ignora debate feito com o SINTET-UFU e posicionamento do Conselho Diretor 
que estudou o assunto e comprovou a ineficiência do sistema.
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Reitoria reafirma postura antide mocrática sobre Ponto Eletrônico

em todos os setores da UFU.
Com tal postura, a 

Administração Superior 
desrespeita o sindicato 
representativo das técnicas 
e técnicos-administrativos, 
mas acima de tudo, ignora o 
posicionamento do Conselho 
Diretor. O CONDIR apoiou 
seu argumento contrário em 
parecer de uma comissão eleita 
para estudar o assunto. Ou 
seja, o conselho em questão 
tomou sua decisão de forma 
democrática. No entanto, a 
reitoria de forma contrária 
impõe o ponto eletrônico.

Não há relação alguma 
entre o controle eletrônico 
de frequência e a qualidade 
do trabalho ou segurança nos 

campi. Sendo assim, não há 
garantia alguma na melhoria 
do trabalho desenvolvido por 
TAE’s. E é nesse fato que o 
SINTET-UFU se baseia e o 
Conselho Diretor se posicionou. 
O sindicato, inclusive, lançou 
a cartilha “Controle de Ponto 
Eletrônico na UFU?”, para 
esclarecer ainda mais que esse 
sistema não é eficaz na gestão 
administrativa da instituição.

Controlar eletronicamente 
a frequência tratá impactos 
nas funções acadêmicas, como 
burocratização do registro 
de jornada, funcionamentos 
em horários administrativos, 
não atendimento a demandas 
acadêmicas e administrativas 
em horários de intervalos e não 

disponibilidade de serviços 
estratégicos fora de horários 
administrativos. O controle 
eletrônico não solucionará 
o problema enfrentado pela 
universidade e constatado 
pelo Ministério Público 
(MP), pois a qualidade do 
serviço prestado está ligada 
diretamente as condições de 
trabalho, salário digno, plano 
de carreira, equipamentos 
adequados, entre outros. Além 
disso, o controle eletrônico 
forçará uma burocracia 
desnecessária, já que implicará 
no desenvolvimento de 
novos procedimentos para 
justificativa de atividades 
laborais fora do espaço 
institucional.
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Nota de repúdio à administração 
pública municipal

O SINTET-UFU, em 
cumprimento à deliberação 
de Assembleia realizada no 
dia 28 de fevereiro no campus 
Umuarama da Universidade 
Federal de Uberlândia, vem 
a público manifestar TOTAL 
REPÚDIO ao desinteresse 
que a Gestão Municipal vem 
apresentando na condução de 
áreas importantes da cidade de 
Uberlândia, como a saúde e a 
educação.

 Na área da educação, tão 
essencial ao desenvolvimento 
e à construção da cidadania, a 
Gestão Municipal de Uberlândia 
optou por virar as costas 
à população, promovendo 

a privatização do Ensino 
Fundamental do 1º ao 9º ano. 
Por meio de um contrato que 
privilegia apenas um único 
segmento da sociedade, que 
ignora e contraria a laicidade no 
ensino prevista na Constituição 
Federal, a Prefeitura promoveu 
a terceirização das escolas dos 
Residenciais Pequis e Monte 
Hebron, utilizando, inclusive, 
de prédios públicos construídos 
com dinheiro dos contribuintes, 
em prol de um grupo específico. 

 Na saúde, a Gestão 
Municipal tem ignorado 
aspectos importantes e 
constitucionais que determinam 
que saúde seja obrigação 

do Estado. Temos assistido 
diuturnamente nas mídias 
locais denúncias de descasos e 
condições precárias de trabalho 
nas diversas Unidades de 
Atendimento que existem na 
cidade. Mais recentemente, por 
falta de segurança, um jovem, 
pré-adolescente, ateou fogo 
em uma unidade do Centro de 
Atenção Psicossocial (CAPS) 
Infância e Adolescência 
do bairro Saraiva. Não 
havia segurança no local. A 
justificativa mais uma vez foi a 
de sempre: de que o Município 
está com orçamento reduzido 
e por isso as estruturas estão 
passando por dificuldades.

 Como é possível que uma 
estrutura como a do CAPS, que 
presta um relevante trabalho 
em uma área tão delicada, 
pode exercer suas atividades 
sem o mínimo de segurança? 
Repudiamos o descaso da 
Gestão Municipal e resgatamos 
à memória que a escassez 
de recursos que a Prefeitura 
enfrenta em áreas essenciais é 
resultado da aprovação da 
Emenda Constitucional 95, 
que congela o orçamento da 
saúde e da educação por 20 
anos, a qual o sr. Prefeito 
Odelmo Leão Carneiro 
“orgulhosamente” ajudou 
a aprovar em seu mandato 
como Deputado Federal 
representando Uberlândia.

Por Coordenação Colegiada

Nem a pressão da população foi capaz de impedir que a administração 
municipal votasse contra a privatização da educação no município.



LIGEIRINHO

11sintet.ufu www.sintetufu.org sintetufu@sintetufu.org

Nota de repúdio ao atual modelo 
de decisões do HC-UFU

Por Coordenação Colegiada

A Coordenação Colegiada 
do SINTET-UFU, em 
cumprimento à deliberação 
de Assembleia realizada no 
dia 28 de fevereiro no campus 
Umuarama da Universidade 
Federal de Uberlândia (UFU), 
vem a público manifestar seu 
TOTAL REPÚDIO ao modelo 
de tratamento e decisões que 
a atual Gestão do Hospital de 
Clínicas da UFU (HC-UFU) têm 
dispensado aos trabalhadores e 
às trabalhadoras.

Em nome de um projeto 
de privatização da saúde 
denominado Empresa Brasileira 
de Serviços Hospitalares 
(EBSERH), já falido em vários 
hospitais universitários Brasil 
afora, a atual gestão tem preterido 
aspectos fundamentais para os 
trabalhadores e trabalhadoras do 
HC-UFU, como a capacitação, 

a qualificação e a qualidade de 
vida.

Aquela gestão aberta ao 
diálogo, com agenda fixa com 
o SINTET-UFU, preocupada 
na melhoria de condições de 
trabalho no Hospital de Clínicas 
ficou pelo caminho. Foi 
sufocada por um projeto maior 
que atende a interesses alheios 
aos princípios do hospital 
público, da educação gratuita e 
do modelo de hospital escola.

Enfeitiçada pelo canto de 
sereia da EBSERH, a Gestão do 
HC, assim como os portugueses 
no período das grandes 
navegações, ao vagar em busca 
do Mito do Eldorado e acaba 
por promover um massacre 
de direitos que nos remete a 
Eldorado dos Carajás.

Decisões que interferem 
diretamente na rotina de 

trabalhadoras e trabalhadores, 
são tomadas diariamente, 
ignorando aspectos como a 
segurança ao fechar portarias de 
acesso, ou da própria dignidade 
ao fechar vestiários e espaços de 
uso mútuo. 

Lamentamos e repudiamos 
profundamente tal mudança de 
comportamento e resgatamos 
à memória aquilo que a atual 
Gestão faz questão de ignorar: 
QUEM AS ELEGEU PARA 
ESTES CARGOS FORAM 
TRABALHADORAS E 
TRABALHADORES DO 
HOSPITAL, e não a EBSERH.

O SINTET-UFU reitera a 
sua disposição na retomada 
do diálogo para a construção 
de soluções que preservem as 
características fundamentais 
do HC-UFU e o direito de 
trabalhadores e trabalhadoras.
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AGENDA

O acesso só será permitido para pessoas com o nome na lista. Menores de 10 anos não pagam.


