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Assistência, ensino, pesquisa e extensão. São múltiplas
as funções do Hospital das Clínicas da UFG, onde novos e
velhos desafios se impõem na defesa dos direitos dos
seus trabalhadores e, sobretudo, do atendimento público,
gratuito e de qualidade. Conheça um pouco da
trajetória e os pontos de luta do HC.

HC - UFG

Abril de 2016

O

Sindicato dos Trabalhadores das Instituições Fe- gional em saúde pública que cumpre importante papel no
derais de Ensino Superior do Estado de Goiás – ensino, pesquisa e extensão, por meio da assistência à saúSINT-IFESgo foi fundado em 1973, como ASU- de pública de qualidade, também é nossa bandeira. TrataFEGO, quando os trabalhadores da UFG deram inicio a -se de uma luta contínua, pois o fantasma da privatização
uma longa história de organização, lutas e vitórias tanto é uma ameaça constante no Estado brasileiro.
no âmbito local quanto no âmbito nacional.
Com quase mil servidores técnico-administrativos
A luta em defesa da educação pública e da categoria foi e quinhentos trabalhadores fundacionais, o Hospital das
e continuará sendo, uma constante na vida do sindicato.
Clínicas (HC) é o maior órgão da UFG. O ingresso dos
Amparado pelas deliberanovos trabalhadores concursações da categoria, historicados da Empresa Brasileira de
mente, o SINT-IFESgo atua na
Serviços Hospitalares (Ebserh)
O SINT-IFESgo saúda os novos tradefesa da autonomia universe somarão aos atuais trabalhabalhadores da Ebserh que entram
sitária e pelo fortalecimento
dores na prestação da assistênagora no Hospital das Clínicas e os
dos serviços públicos. Entre
cia aos usuários do hospital das
convida a encampar a luta por pela
as principais vitórias da cateclinicas da UFG.
garantia dos seus direitos
goria, destaca-se a criação do
Assim, o SINT-IFESgo
Plano de Carreira – PCCTAE
saúda os novos trabalhadores
em 2004, fruto de um cordo conquistado depois de mais da Ebserh que entram agora no Hospital das Clínicas e os
de 100 dias de greve. Após anos de lutas, houve a restru- convida a encampar a luta por melhorias para a unidade, a
turação a tabela salarial, que trouxe ganhos significativos começar pela garantia dos seus direitos.
para todos, estimulou e valorizou o trabalhador através da
Venham somar conosco em prol de causas que reflecapacitação, da avaliação de desempenho e do incentivo a tem em toda a sociedade. Filie-se! Quanto mais trabalhatitulação.
dores participam de sua entidade de classe, maior a sua
A defesa do Hospital das Clínicas, uma referência re- força na sociedade.

“

“

Melhorias para a saúde está entre as reivindicações permanentes dos servidores técnico-administrativos

A IMPORTANCIA DE SER SINDICALIZADO

O

s trabalhadores organizados foram fundamentais
para a conquista de direitos sociais no Brasil,
principalmente após a redemocratização. No Brasil, os primeiros direitos assegurados pelo Estado foram
os sociais e os movimentos dos trabalhadores tiveram um
papel importante neste processo e por meio de diferentes
estratégias forçaram o Estado a reconhecer novos direitos
e ampliar tanto a noção de cidadania como também a de
quem eram os sujeitos de direitos. O melhor exemplo é a
constituinte de 1988, que conseguiu pactuar o texto com
uma série de garantias. Naquele momento, mais do que a
pauta laboral, o que estava em jogo era a questão da abertura democrática do país. Depois dela, as organizações de
trabalhadores que decidiram se manter no campo da poManifestação dos servidores no HC durante a greve/2015
lítica formal foram conquistando espaços institucionais e
os sindicatos tiveram a capacidade de atuar conquistando tante para a categoria pela afirmação de uma identidade
legitimidade no espaço político.
enquanto trabalhador na educação e pela valorização e reFoi somente em 1988, com a Constituição Federal que conhecimento de seu papel na produção e disseminação
os servidores públicos condo conhecimento construído
quistaram na luta, o direito à
coletivamente nas Instituilivre associação sindical e o
ções Federais de Ensino.
A sindicalização é a chave para o fortalecidireito de greve sem, no enO que permitiu esta conmento da entidade. É o melhor instrumento
tanto, terem regulamentado
quista foi a organização
que os trabalhadores têm para garantir coneste direito, uma vez que aindos trabalhadores em seus
quistas.
da não existe legislação essindicatos de base. A sindipecífica para os mesmos. O
calização é a chave para o
direito a negociação coletiva só foi conquistado em 2010, fortalecimento da entidade. É o melhor instrumento que
com o reconhecimento da Convenção 151 da Organização os trabalhadores têm para garantir conquistas. Porque soInternacional do Trabalho – OIT, mas, até hoje, também mente a sindicalização pode garantir o fortalecimento e a
não foi regulamentada.
solidificação do sindicato, dando-lhe sustentação e repreO nosso sindicato possui um significado muito impor- sentatividade.

“

“

O SINT-IFESgo SAÚDA OS NOVOS
TRABALHADORES DO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA UFG

O SINT-IFESgo esteve presente em todas as instâncias de discussão sobre a Ebserh, como esta reunião do Consuni UFG

QUAL É O PAPEL DO HOSPITAL DAS CLINICAS

P

ara o sindicato o Hospital das Clínicas da UFG é
uma unidade acadêmica que desempenha papel social e estratégico para o país, e que deve ser reforçado através de políticas de Estado que possam contribuir
para que essas unidades cumpram com o seu papel histórico de hospital-escola.
Neles, a atuação no ensino, na pesquisa e na extensão
de qualidade, é conjugada com a necessidade de suprir a
assistência á saúde gerada pela falta de unidades de saúde
de média e alta complexidade que atendam a população.
O aumento da demanda pela assistência se contrapõe a
falta de pessoal causada pela política de redução do Estado adotada nos diversos Governos; pela falta de equipamentos adequados ao uso cotidiano dos hospitais, inclusive equipamentos de alta tecnologia; pela insuficiência no
financiamento e pela ausência de política pública de saúde
no Estado/região, onde os municípios adotam a política da
ambulancioterapia.
Entendemos que, para desenvolver as condições objetivas para o fortalecimento dos HUs, é necessário avançar
na definição do papel e missão dos HUs. O seu papel estratégico no Estado brasileiro, passa pelo desenvolvimento e pela defesa da soberania da nação. Na busca desse
perfil os HUs devem ter as condições necessárias, para
atuarem, de forma comprometida com as necessidades da
população, que precisam desse serviço de saúde com qualidade, sem perder de vista sua principal missão, que é a
de contribuir com a formação dos profissionais de saúde,
característica essa que se opõe ao produtivismo simples,
que enxerga apenas números de consultas/procedimentos

A
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Sede do Hospital das Clínicas, no Setor Universitário

realizados.
Nessa perspectiva, a simples mudança do modelo de
gestão, não superará os problemas enfrentados pelos HUs,
denominados de crise, tanto do ponto de vista institucional, gerencial, quanto de identidade.
Defendemos que qualquer projeto a ser construído
para os HUs, precisa ter como preliminar uma disposição
por parte do governo para o debate, sem fórmulas pré-concebidas e, neste debate, todos os atores sociais, devem se
manifestar apresentando a sua visão sobre a Missão dos
HUs e, só a partir daí, dimensionar a necessidade de pessoal a ser contratado por meio de concurso público para
o cumprimento de seus objetivos. Disponibilizar recursos
para acompanhamento permanente das mudanças tecnológicas e definir um orçamento anual para os HUs, que
acompanhe sua evolução.
Esta sempre foi a defesa. O problema dos hospitais
está na falta de financiamento e de recursos humanos.

ATUAÇÃO SINDICAL GARANTE AVANÇOS
E MELHORES CONDIÇÕES DE TRABALHO

ssim que o Conselho Universitário aprovou a assinatura do contrato entre a UFG e a Ebserh o
SINT-IFESgo, autorizado pelos trabalhadores do
HC, assumiu a postura de debater pontos chave do contrato com a Reitoria, com o objetivo de garantir melhores condições de trabalho no Hospital das Clínicas, assim
como sobre o ensino e a autonomia da UFG.
Várias questões levantadas pelo SINT-IFESgo foram

atendidas no contrato assinado entre a UFG e a Ebserh.
Entre elas a garantia de que a gestão será compartilhada
e definida não apenas pelas normas da empresa, mas também pelo Estatuto e Regimento Interno da UFG.
Além dessa questão, foram acrescentadas a garantia do
apoio à pesquisa, ensino e extensão; a garantia de que os
bens cedidos (bem como os incorporados ou adquiridos)
sejam entregues à UFG no final do contrato; a conquista

de uma relativa autonomia com relação aos espaços destinados às atividades didáticas e à gestão acadêmica; autonomia da UFG no desenvolvimento e na destinação de
recursos para as pesquisas realizadas no HC; a definição
do caráter do hospital enquanto espaço de formação acadêmica e a garantia de que aos trabalhadores cedidos será
aplicada à lei vigente da carreira dos técnico-administrativos em educação, o que inclui a participação no plano
anual de capacitação da UFG, afastamento para qualificação profissional, e o mesmo processo de avaliação de
desempenho para progressão funcional.
Atentos à nova realidade do HC, com a Ebserh, verificamos velhos e novos desafios. Permanece a luta por melhorias das condições de trabalho e da prestação de serviços à comunidade. Na gestão de pessoal, especificamente,
espera-se equilíbrio e bom senso na condução do quadro,
que passa a conviver com diferentes regimes de trabalho:
Estatutário (pessoal vinculado à UFG), CLT (vinculado à
Ebserh), além de outras formas de contratação.

RJU e a CLT, com direitos e deveres diferenciados. Esta
nova situação tem provocado uma avalanche de conflitos
internos o que tem afetado inclusive as relações pessoais
entre estes dois grupos de trabalhadores.
Conhecedores desta realidade vivida por outros hospitais e com o entendimento de que somos todos trabalhadores na educação, sejamos celetistas ou estatutários, vinculados à UFG ou a Ebserh, o sindicato busca avançar na
unidade da categoria, lutando por conquistas econômicas,
políticas e sociais e defendendo os direitos e interesses
individuais e coletivos.
A primeira providência foi alterar o estatuto do sindicato de modo a recepcionar os trabalhadores da Ebserh
como nossa base de representação. Passo seguinte foi estruturar nossa assessoria jurídica de forma a ter em seu
escritório, advogados trabalhistas para atender, também,
as necessidades dos trabalhadores celetistas.
Também criamos uma Coordenação provisória da
Ebserh para ser ocupada por trabalhadores da Ebserh em
nossa direção sindical. Essa coordenação deixará de ser
Desafios a serem enfrentados
provisória a partir do próximo congresso do SINT-IFESgo. O objetivo é aproximar e incorporar as demandas e
A Ebserh hoje é uma realidade na maioria dos HUs e reinvindicações desses trabalhadores na luta cotidiana do
temos visto as dificuldades dos gestores em trabalhar com sindicato, lutar para que nenhum dos vínculos seja discriquadro de pessoal regidos por dois regimes jurídicos, o minado, por uma carreira melhor para todos e pela:

1 - Criação de instrumentos que supere as dificuldades
da gestão pela falta de domínio das duas legislações,
CLT e RJU;
2 - Pelos turnos contínuos, com carga horária de 30 horas semanais para todos;
3 - Critérios unificados para escala de plantões, inclusive nos finais de semana, sobreaviso e escala de férias;
4 - Pagamento de horas extras, adicional noturno e
estabelecimento de banco de horas para os trabalhadores estatutários, a exemplo do que já ocorre com os
trabalhadores celetistas;
5 - Fornecimento de alimentação para todos os trabalhadores submetidos à jornada de trabalho igual ou
superior a 12 horas diárias, independente do vínculo
empregatício;
6 - Estabelecimento de normas que inibam o assédio
moral e qualquer outro tipo de discriminação;
7 - Elaboração dos mapas de risco com uso de equipa-

mentos adequados para avaliar o grau de risco físico,
químico e biológico para todos os trabalhadores do HC-UFG;
8 - Garantia de fornecimento de equipamentos de proteção individual e coletiva para todos os trabalhadores
do HC-UFG;
9 - Pagamento imediato de insalubridade a todos trabalhadores (CLT e RJU);
10- Instalação de comissões de proteção ao trabalhador (CIPAS) e Serviço de Controle de Infecção Hospitalar (SCIH) mistas, ou seja com RJU e CLT;
11 - Implementação de ações necessárias à prevenção
das ocorrências de lesões por esforços repetitivos e
distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho
(LER/DORT);
12 - Proteção as gestantes;
13 - Fim do remanejamento dos trabalhadores, entre
setores, sem justificativas.

QUALIDADE DE VIDA INCLUI
ASSISTÊNCIA, LAZER E CULTURA

O

SINT-IFESgo é uma entidade democrática em todos os seus organismos e instâncias, garantindo
plena liberdade de expressão para seus membros,
com finalidade de avançar na unidade da categoria e da
classe trabalhadora em geral, lutando por conquistas econômicas, políticas e sociais, sendo um instrumento da luta
coletiva por melhores condições de trabalho e da qualidade de vida dos Trabalhadores Técnico-administrativos das

Instituições Federais de Ensino do Estado de Goiás (UFG,
IFG e IFGoiano) e da Ebserh.
Nesta perspectiva, para além das ações político-sindicais e assessoria jurídica, o SINT-IFESgo apoia e realiza
atividades culturais, esportivas e de lazer para seus filiados
e familiares. Momentos para o repouso, recreação, diversão, vida social e vida livre compõem a chamada qualidade de vida e refletem diretamente na saúde do trabalhador.

Convênios garantem acesso a serviços essenciais
Visando contribuir para as condições de vida do trabalhador, os filiados ao SINT-IFESgo e seus dependentes
contam com opções vantajosas de convênios e parcerias
em diversos setores. São descontos especiais em tratamentos médicos, hospitais, planos de saúde (Unimed
Goiania), farmácias, postos de gasolina, restaurantes,
academias, agências de viagem, pet shop, além de clubes
e pousadas em Caldas Novas e Aruanã.
Para mais informações acesse www.sinti-fesgo.org.br,
ligue para (62) 3261 4465 ou entre em contato com o Departamento de Convênios, na sede administrativa.

Sede Social: um espaço diferenciado
O Clube do SINT-IFESgo localizado no setor Chácara Califórnia, próximo à saída para a Cidade Nova Veneza, em uma área de aproximadamente 214 mil m2,
onde estão instalados dois campos de futebol oficial,
dois campos de futebol society, sauna, parque aquático
com piscinas adulto e infantil, churrasqueiras, salão de
jogos de sinuca, parque recreativo infantil, bar/cantina,
salão de festas e restaurante (este apenas aos sábados,
domingos e feriados).

Na sede social, o filiado e seus dependentes contam com diversas atividades esportivas e de lazer

Algumas empresas conveniadas com o SINT-IFESgo:

Para mais informações sobre convênios, acesse www.sinti-fesgo.org.br ou ligue para (62) 3261 4465

PODEM SE FILIAR
NO SINT-IFESgo

COMO FILIAR-SE
AO SINT-IFESgo

- Filiados plenos: Trabalhadores
técnico-administrativos em educação vinculados à UFG, IFG, IF
Goiano e à Empresa Brasileira
de Serviços Hospitalares (Ebserh)
ativos, aposentados ou pensionistas;

A filiação pode ser feita na Sede
Administrativa, na Sede Social ou
no Posto de Emissão de Guias do
Campus II da UFG. É obrigatória
a apresentação dos seguintes
documentos:

- Filiados Especiais: Trabalhado- - Ficha de filiação devidamente
res docentes vinculados às Ins- preenchida;
tituições Federais de Ensino, ex-servidores que ocupem cargo - RG, CPF (do titular e depenpúblico em outro órgão federal dentes) e comprovante de ene funcionários das fundações de dereço e contracheque
apoio vinculadas às IFE.

Sindicalize-se

COM VOCÊ

Organização sindical de luta.
Legítima representação dos TAEs da
UFG, IFG, IF Goiano e Ebserh/HC

SOMOS MAIS FORTES

!
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Endereço das sedes do SINT-IFESgo:
Administrativa - 5º Avenida, nº 1213 Setor Leste Universitário
Fone: (62) 3261-4465
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Fone: (62) 3205.16.63
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