
segunda-feira (18.03) às 14h 
auditório do HUJM

SERÁ O FIM DA JORNADA 30 HORAS?

EM DEFESA DOS DIREITOS DOS TRABALHADORES DO HUJM
PELA QUALIDADE DO ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO HUJM 

 Os Hospitais Universitários 
ao longo de sua existência, tem 
cumprido uma função importante 
para a qualidade referenciada 
socialmente, do ensino, da 
pesquisa, da extensão e da assis-
tência articulada ao SUS. Nesse 
período enfrentou vários desa-
fios, do ponto de vista do seu 
financiamento e reconhecimento 
da importância do seu papel 
estratégico na área de saúde.

 Lamentavelmente os 
movimentos sociais, representado 
pelo Conselho Nacional da Saúde 
e o sindical representado pela 
FASUBRA e ANDES e estudantil - 
UNE, após uma longa luta, foram 
derrotados com a aprovação a Lei 
que criou a EBSERH com a narrati-
va discursiva de que o HU´s eram 

 Lamentavelmente, fomos surpreendidos, 
nessa data, com a emissão de portaria suspendendo 
a jornada de 30 horas semanais, de forma unilateral 
e anti-democrática, desconsiderando todas tratati-
vas com o sindicato, que nunca se furtou ao debate 
e com o processo democrático de construção da  
Portaria  assinada pela reitoria que legaliza a jorna-
da flexibilizada de 30 horas semanais no HUJM.

mal geridos pelas Universidades e 
que necessitaria de uma Empresa 
eficiente para colocar esses 
Hospitais nos “eixos”.  Outra 
mentira era de que seria acabado 
a Terceirização nos HU´s. Ao 
contrário foi ampliada, inclusive 
com a quarteirização de serviços 
estratégicos no ambiente dos 
HU´s.

 Hoje o HUJM convive com 
uma gestão cujo perfil empresa-
rial, aprofunda distância entre os 
HU´s e as Universidades, e 
desconsidera a sua missão primei-
ra como unidade acadêmica, 
estratégica para a produção e 
construção do conhecimento e 
formação de profissionais com-
prometidos com a transformação 
da realidade desigual desse país. 

Quanto as promessas de solução 
dos problemas de falta de recur-
sos e de pessoal, nada aconteceu. 
A estrutura cara da EBSERH, 
provocada pelo alto número de 
chefias, com altos valores das 
funções, pela superestrutura da 
matriz em Brasília, má gestão 
administrativa e financeira e 
desvios de recursos públicos, 
demonstra uma contradição na 
gestão. Qual seja: tem dinheiro 
para manutenção da máquina 
burocrática, e não tem recursos 
para contratar mais pessoal.  
Aliás o número atual de trabalha-
dores do HUJM (RJU e EBSERH), é 
superior ao número de trabalha-
dores quando da adesão da 
Universidade a EBSERH. Por que 
então a mudança da jornada de 
trabalho dos estatutários?

TRAGA SEU COMPANHEIRO DE SETOR p/ luta: 
EM DEFESA DE SEUS DIREITOS

 EM DEFESA DO HUJM
PELO RESPEITO AO TRABALHA                          

DOR DO HUJM

SINTUf-mt

 Ou seja, além das ameaças aos nossos direitos 
em âmbito nacional, os trabalhadores do HUJM foram 
atacados, sem a menor consideração institucional a sua 
condição de trabalhador, e também sem a mínima preo-
cupação com a qualidade do atendimento, que será 
afetada, sem dúvida alguma. Portanto, não nos resta 
outra alternativa. Só a luta redime o Homem. Portanto 
vamos a luta companheiros(as).



1 - A primeira conquista quanto 
a jornada de trabalho flexibili-
zada foi na gestão da Reitora 
Luzia Guimarães. Após luta e 
muita negociação foi firmado 
um Acordo com a Reitoria que 
resultou na jornada de 36 
semanais. Em seguida conquis-
tamos na gestão do Reitor 
Paulo Speller as 30 horas sema-
nais e depois reafirmado na 
gestão da Reitora Maria Lúcia 
Cavalli. Todas essas conquistas 
com luta!

2 - Cabe ressaltar o processo demo-
crático e autônomo que marcaram 
esses momentos, o que não poderia 
ser diferente numa Universidade, 
cuja essência é vinculada ao exercí-
cio da democracia.

4 - Com a adesão da Universidade a 
EBSERH, os trabalhadores RJU lota-
dos no HUJM sofreram vários 
ataques. O primeiro foi a cessão de 
forma irregular dos trabalhadores 
para a EBSERH. Vários HU´s não fize-
ram essa cessão, a exemplo do 
Hospital da Unb. Os trabalhadores 
continuaram trabalhando nos HU´s, 
mas sob a égide da gestão de pessoas 
da Universidade. Aqui foi feito o 
contrário. Tanto que já ingressamos 
ação na justiça questionando a 
forma da cessão. 

5 - Desde então enfrentamos vários 
desafios nessa relação conflituosa 
com a EBSERH. No entanto, nesse 
período, estabelecemos uma rela-
ção respeitosa com os gestores que 
passaram pela EBSERH, e o sindicato 
sempre participou de todos os 
processos de discussão, de grupos de 
trabalho, de roda de conversa, de 
inúmeras reuniões pautando suas 
demandas e negociando, buscando 
um bom termo as negociações. 

6 - No último período o sindicato foi 
surpreendido com o afastamento 
do superintende eleito, Professor 
Hildevaldo Fortes, e ao buscar 
informações com a reitoria, fomos 
comunicados que o mesmo estava 
sendo investigado por desvios 
financeiros, e que após a investiga-
ção efetivada pela Comissão da 
UFMT, seria publicado o resultado e 
em se comprovando sua inocência o 
mesmo retornaria ao cargo.

7 - Na época informamos a reitoria 
de que aguardávamos as informa-
ções quanto ao processo de investi-
gação, cobrando inclusive o prazo 
para sua solução, bem como lem-
bramos do compromisso da reitora 
com a escolha democrática dos 
gestores do HU.    

8 - Com a posse da nova direção da 
EBSERH/HUJM, buscamos restabe-
lecer o processo que estava em 
curso com a gestão passada.  Nesse 
período foram realizadas várias 
reuniões com a presença da reito-
ra, e em todas essas, foi reafirma-
do o compromisso com o princípio 
da manutenção da jornada flexibi-
lizada de 30 horas semanais.  Aliás 
esse tema foi referendado por 
todos candidatos a reitoria na 
época da eleição.

3 - Cabe ressaltar que a implantação 
da jornada flexibilizada de 30 hs 
semanais é legal, pois a mesma está 
disciplinada no Decreto 1590 e na 
resolução 15 do CONSUNI.

9 - Ressaltando o compromisso do 
sindicato com a gestão da jorna-
da no HUJM, integramos duas 
comissões, uma de monitoramen-
to da escala e outro de constru-
ção da metodologia da jornada 
de trabalho.

sempre teve luta...

Quando um direito é ameaçado, só nos resta Lutar!!


