
Manifesto de TAES da ufjf 
sobre a GREVE SANITÁRIA

 Desde o início da pandemia, no primeiro trimestre de 2020, os técnicos administrativos 
em educação (TAEs) da UFJF tem atuado, não apenas em suas atribuições rotineiras, a partir 
de então em trabalho remoto, mas na linha de frente do enfrentamento à crise sanitária. Como 
exemplo mais visível podemos citar o árduo e arriscado trabalho daqueles lotados no Hospital 
Universitário (HU) de nossa universidade. 

 São os TAEs, em conjunto com os estudantes e professores da instituição, que estão nos 
laboratórios da Faculdade de Farmácia e do Instituto de Ciências Biológicas produzindo 
testes para diagnósticos do Sistema Único de Saúde no município de Juiz de Fora. Na 
Faculdade de Enfermagem, Fisioterapia, Medicina e outras no apoio a vacinação contra a 
inuenza e contra a Covid-19. Os envolvidos na produção de faceshields na parceria entre as 
Faculdades de Arquitetura e Engenharia, os que produzem álcool em gel, sabão e outros 
produtos de limpeza no ICE, no Centro de Ciências, na Farmácia Universitária e em 
Governador Valadares, que apoiaram a obtenção do auxílio emergencial na Faculdade de 
Serviço Social, que organizaram e distribuíram cestas básicas no Colégio de Aplicação João 
XXIII, que confeccionaram e doaram uniformes no IAD, dentre tantas outras atividades que 
transpuseram seu cotidiano laboral para a missão de somar forças contra a Covid-19. 

 TAEs, professores, trabalhadores terceirizados e estudantes da instituição não mediram 
esforços durante todo o período da pandemia. No inédito trabalho remoto, os TAEs atuaram 
para viabilizar a criação do ensino remoto emergencial, o pagamento das bolsas de 
assistência estudantil, a tradução da linguagem de sinais, a produção de informação conável 
pelo jornalismo da imagem institucional, na segurança universitária, e no funcionamento de 
toda a “máquina' administrativa nos setores de planejamento e de infraestrutura da UFJF. 
Cada uma destas atividades, regulamentadas pelos conselhos e comissões da universidade, 
sempre contou com o posicionamento favorável do SINTUFEJUF, e do apoio na divulgação de 
tão importantes iniciativas. Apoio direto foi realizado também pelo sindicato ao doar mais de 
mil aventais ao HU numa parceria com a FASUBRA no ano passado. Ou no apoio a iniciativas 
de cunho social e solidário de parceiros do SINTUFEJUF como o Fórum 8M e outras 
organizações.
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 Neste momento, estamos diante do que nos parece uma contradição nas decisões da 
instituição. De um lado o Conselho Superior e a reitoria, decidem que as atividades 
presenciais não essenciais na instituição devem permanecer suspensas até o m de agosto 
devido a situação ainda preocupante da pandemia. De outro lado, o mesmo conselho e a 
mesma reitoria convocam para o retorno presencial mais de 2.000 (duas mil) pessoas, 
entre elas 113 TAEs da instituição. Se a UFJF entende que precisa esperar pelo menos 
mais dois meses para o retorno seguro, por que expor estas pessoas de forma antecipada?

 Greve pela vida, pela segurança da comunidade universitária!

 No dia 13 de julho, já sem possibilidade de avanço nas negociações, dias após uma 
última tentativa com a participação das entidades nacionais representativas de TAEs e 
professores (FASUBRA e ANDES) que se reuniram com a administração da UFJF, os 
TAEs decidiram entrar em greve à partir de hoje, 15/7, suspendendo os serviços 
presenciais não essenciais.

 A categoria dos TAEs aprovou, por unanimidade, ainda em maio, que só tivéssemos 
o retorno presencial após o m da imunização dos trabalhadores com a segunda dose e a 
janela de imunização. Essa posição foi levada pelo SINTUFEJUF em todas as instâncias 
de discussão onde a temática foi pautada. Prevaleceu, porém a maioria do Conselho 
Superior composta por dirigentes da instituição. E o cronograma de retorno foi aprovado. 
Este cronograma estabelecia uma série de pré-requisitos para o início do chamado 
semestre suplementar no dia 5 de julho. O início das aulas nesta data era o último item do 
cronograma. Entendemos que um cronograma pode ser ajustado diante das necessidades 
que se apresentem em sua execução. Mas o que percebemos é que neste caso, embora 
diversos pré-requisitos não tenham sido cumpridos pela instituição, a data de início foi 
mantida. Mantiveram o último item de um cronograma não executado em sua totalidade. 
Estando inconclusas questões de treinamento, distribuição de equipamentos de proteção 
individual (EPI´s) e de infraestrutura. Um erro e uma irregularidade portanto.
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