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Carta de Reivindicações 

 

Uberlândia, 27 de fevereiro de 2024 

Ao Exmo Senhor 
Luiz Inácio Lula da Silva 
Presidência da República 
 

Prezado Senhor Presidente Luiz Inácio,  

Antes de qualquer coisa, como representantes dos trabalhadores e trabalhadoras da 

educação da Universidade Federal de Uberlândia, reconhecemos a importância do seu governo 

anterior para a educação deste país, e reconhecemos ainda a importância que tem a sua 

reeleição na conjuntura social, política e econômica que o país enfrenta, por isso, desejamos 

que seu mandato seja bem sucedido no resgate de um Brasil mais justo socialmente. 

É importante termos de volta o Brasil que tivemos, por um período curto, mas glorioso, nos 

anos de 2003 a 2015. 

Entendemos, no entanto, que esse resgate exigirá providências urgentes nas áreas que 

apresentamos a seguir como pauta de reivindicações de todos os trabalhadores da educação e 

do setor público do Brasil: 

Considerando a importância da educação superior como mecanismo de oportunidades de 

ascensão social no país; 

Considerando a importância da atuação dos trabalhadores e das trabalhadoras dos Hospitais 

Universitários no combate à epidemia de COVID-19 que o país enfrentou nos últimos dois 

anos; 

Considerando os ataques desenvolvidos pelo governo anterior ao ensino, à pesquisa e à 

extensão; 

Considerando a necessidade de valorização do serviço público para a garantia de direitos 

fundamentais de toda a sociedade brasileira; 

O Sindicato dos Trabalhadores Técnicos-Administrativos em Instituições Federais de 

Ensino Superior – SINTET-UFU, aqui representando todo o seguimento da educação, 

reivindica o que segue: 
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1 – Abertura de mesa de negociação das pautas dos trabalhadores e das trabalhadoras da 

educação, imediatamente após estabelecido o novo governo, com as entidades representativas: 

FASUBRA; ANDES; SINASEFE; 

2 – Revogação da Emenda Constitucional do Teto de Gastos que tem, gradativamente, 

impedido a manutenção e expansão do ensino no país; 

3 – Revogação da retirada de direitos promovidas pela reforma da previdência, em especial, 

com o retorno do direito de aposentadoria especial pelos profissionais da saúde; 

4 – Retirada de pauta de qualquer tentativa de reforma administrativa que implique na 

retirada de direitos dos trabalhadores, dos direitos sociais dos cidadãos, e principalmente, que 

implique na retirada da estabilidade dos servidores públicos, por ser esta, em nosso 

entendimento, a melhor ferramenta de controle social contra a corrupção nesse setor; 

5 – Recomposição imediata das perdas salariais dos servidores públicos da educação, que 

acumulam, desde e inclusive, após a negociação com a Presidenta Dilma, uma perda 

inflacionária superior a 35%; 

6 – Recomposição urgente do orçamento das universidades com vistas à retomada da 

expansão das universidades públicas; 

7 – Recomposição da força de trabalho no setor público por meio de concursos objetivando 

diminuir a terceirização desse setor; 

8 – Consolidação da autonomia universitária e resgate da liberdade de aprender e ensinar 

pelo combate à ideologia de “Escola sem partido”; 

9 – Oposição ao Future-se e qualquer forma de privatização das universidades; 

10 – Reformulação da LDB de forma a ampliar a participação dos servidores técnicos-

administrativos nas instâncias de decisões das universidades, promovendo a paridade entre os 

segmentos; 

11 – Reformulação de todas as portarias que levam ao corte de insalubridade e 

periculosidade dos profissionais da área da saúde; 

12 – Reformulação da Lei que estabelece a EBSERH buscando dar mais autonomia aos 

Hospitais Universitários, inclusive, promovendo aos seus trabalhadores e trabalhadoras o 

benefício da estabilidade, por entendermos ser este, o instrumento que melhor permite um 

controle social da estrutura por parte daqueles que a defendem contra a corrupção; 
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13 – Pela revogação imediata do Decreto 10.620 que desvincula o trabalhador do setor 

público de sua história profissional e estrangula a estrutura do INSS; 

 

 

Sendo só, reforçamos nosso desejo de sucesso no pleito eleitoral e toda nossa disposição 

para que consigamos, em outubro, trazer de volta a esperança e o futuro para todos e todas. 

  

 

 

Atenciosamente; 

 

 

 

 

Cordialmente, 

 

___________________________________________ 
Coordenação Colegiada SINTET-UFU 
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