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Liminar impede grevista
de parar HC da Unicamp
Sindicato pode ser multado em R$ 500 mil se descumprir ordem
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Por determinação da Justiça,
os trabalhadores da Unicamp em greve estão impedidos, a partir de hoje, de suspenderem cirurgias no Hospital de Clínicas (HC) da universidade. A decisão é do juiz

Justiça também
autorizou o uso de
força policial
Wagner Roby Gidaro, da 2ª
Vara da Fazenda Pública de
Campinas, que considerou
“absurdo” o comportamento
dos grevistas em fechar o
HC. Em caso de descumprimento, o Sindicato dos Trabalhadores da Unicamp (STU)
pode ser multado em R$ 500
mil. O STU foi notificado da
decisão na sexta-feira e informou que o atendimento no
hospital pode ser ainda mais
prejudicado.
Em sua decisão, o juiz explica que o direito de greve
defendido pelo sindicato
(STU) “não autoriza o fechamento de qualquer departamento, área, serviço, atendimento, setor e muito menos
a realização de cirurgias no
Hospital da Unicamp”. Além
da multa prevista em caso de
desobediência, a Justiça autorizou o uso da força policial
“para impedir qualquer ato
que seja tendente ao fechamento do centro cirúrgico do
hospital.”
Um dos diretores do STU,
Diego Machado de Assis, repudiou a ordem judicial e sugeriu que a Unicamp foi leviana ao entrar com o pedido
na Justiça. “A liminar fala sobre a obstrução do centro cirúrgico, mas nunca houve nenhuma obstrução. Conseguiram a liminar sem que tenham feito nenhuma averiguação do que realmente
houve. A única atitude que tomamos um pouco diferente,
mas que não justificaria a liminar, é a paralisação de
30% dos trabalhadores do
centro cirúrgico, que têm o
direito de aderirem à greve.”
Assis explicou que, em comum acordo com a direção
do centro cirúrgico, as salas
de cirurgia eram fechadas
em esquema de rodízio. Das
12 salas do centro cirúrgico
central, duas eram fechadas
diariamente, e das seis do
centro cirúrgico ambulatorial, uma era fechada. “Com
isso, o HC sabia quais cirurgias seriam desmarcadas e
podia ter um controle melhor, agora com a liminar,
não vai ser mais possível e os
pacientes serão mais prejudicados”, disse.
“Não iremos fechar nenhuma sala de cirurgia, mas vamos manter a paralisação e
os funcionários poderão participar. Mas antes, apenas os
que trabalhavam nas salas fechadas participavam da greve, agora, a partir de segundafeira (hoje), esse número pode ser maior. Haverá mais
prejuízo ao atendimento. Ao
invés de partir para o diálogo, estão tentando criminalizar as ações que a gente fazia
no hospital”, criticou. Antes
da decisão sair, os trabalhadores em greve pretendiam
ampliar o impacto do movimento no HC a partir de hoje, quando a greve completa
53 dias.
A área da saúde tem sido
foco do movimento, uma vez
que é sensível e referência para muitos pacientes na região. Na área ambulatorial,
são realizados procedimento
de consultas e retornos, entre eles os pós-operatórios.
No início de julho, os funcionários paralisaram duas salas
de cirurgia — uma geral e
uma ambulatorial —, desmar-

cando as cirurgias eletivas
agendadas.
O fechamento prejudicou
a retomada dos procedimentos, que chegaram a ficar
duas semanas suspensos por

causa de um resíduo encontrado nos instrumentos cirúrgicos. Segundo o STU, o setor da Saúde já vinha paralisando o trabalho em duas horas diariamente, o que atrasa-

va o atendimento. Os trabalhadores querem a abertura
da negociação com o Conselho de Reitores das Universidades Paulistas (Cruesp), que
congelou o reajuste salarial.

Justiça não aceita a suspensão de atividades no HC por grevistas

