informativo do SINDICATO DOS TRABALHADORES DAS UNIVERSIDADES FEDERAIS DE PERNAMBUCO
seção universidade federal rural de pernambuco | fevereiro/março DE 2018

Boletim

facebook.com/sintufepe.ufrpe

sintufepeufrpe.org.br

Dia Nacional de Paralisação mostra a força
da luta contra a Reforma da Previdência

Com a pressão popular, o Governo não conseguiu os votos necessários para votar a Reforma
No segunda-feira, 19 de fevereiro, o Governo Temer tentou
mais uma vez colocar em pauta na Câmara a votação da
Reforma da Previdência. Diante disso, as centrais sindicais,
federações, sindicatos e movimentos sociais do país convocaram a data como o Dia Nacional de Luta contra a Reforma da
Previdência. Com atos de rua, paralisações, bloqueios de
estrada e fechamento de terminais de ônibus, a mobilização
mostrou a força da luta contra a Reforma, que pretende, entre
outros ataques, aumentar a idade mínima para a aposentadoria, reduzir a pensão por morte, aumentar o tempo de
trabalho e reduzir o rendimento dos trabalhadores.
Técnico-administrativos em educação de todo o Brasil paralisaram suas atividades laborais contra a Reforma. Em Pernam-

Reitoria lança edital para escolha do corpo
administrativo junto aos Colegiados Superiores
A Reitoria da UFRPE lançou edital para a escolha de representantes do corpo administrativo junto aos Colegiados
Superiores da universidade. São quatro vagas para técnico-administrativos no Conselho Universitário, quatro no
CEPE e duas no Conselho de Curadores.
As inscrições podem ser feitas de 1 a 14 de março de 2018
nas secretarias da vice-reitoria, do CODAI e das Unidades
Acadêmicas de Garanhuns (UAG), Serra Talhada (UAST) e
do Cabo de Santo Agostinho (UACSA). A eleição ocorrerá
no dia 24 de abril.

buco, os técnicos da UFRPE também paralisaram suas atividades. Pela manhã, se reuniram em uma roda de diálogo na
sede do SINTUFEPE, em Dois Irmãos. No período da tarde,
seguiram para o ato unificado com as centrais, movimentos
sociais e sindicatos do estado. Segundo os organizadores, o
ato reuniu em torno de 5 mil pessoas.
Com a pressão popular, o Governo não conseguiu os 308
votos necessários para votar a Reforma. Para Rogério Antônio
do Carmo, Coordenador Administrativo e Financeiro do sindicato, Temer não pensa nos trabalhadores, pois só ambiciona
“entregar nosso patrimônio nas mãos dos banqueiros,
empresários, grandes latifundiários e especulação financeira.
Isso nós não vamos aceitar e vamos estar sempre na luta”.
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MEC quer censurar disciplina sobre Golpe de 2016
O MEC, através de Mendonça Filho, Ministro da Educação de
Temer, vai acionar a Advocacia-Geral da União (AGU), o Tribunal
de Contas da União (TCU), a Controladoria-Geral da União
(CGU) e o Ministério Público Federal (MPF) contra os responsáveis
pela disciplina “O golpe de 2016 e o futuro da democracia no
Brasil”, que será ministrada a partir de 5 de março na Universidade de
Brasília (UNB). A matéria é oferecida pelo Instituto de Ciência
Política (IPOL) da UnB e será conduzida pelo professor Luis
Felipe Miguel.
Segundo a ementa, a “disciplina tem três objetivos complementares: (1) Entender os elementos de fragilidade do
sistema político brasileiro que permitiram a ruptura democrática de maio e agosto de 2016, com a deposição da presidente Dilma Rousseff. (2) Analisar o governo presidido por Michel
Temer e investigar o que sua agenda de retrocesso nos
direitos e restrição às liberdades diz sobre a relação entre as
desigualdades sociais e o sistema político no Brasil. (3)
Perscrutar os desdobramentos da crise em curso e as possibilidades de reforço da resistência popular e de restabelecimento do Estado de direito e da democracia política no Brasil”.

Universidade sem Partido?
Em uma clara postura de censura e perseguição às liberdades
acadêmicas, Mendonça quer proibir a disciplina alegando
improbidade administrativa e “proselitismo político e ideológico”. A postura do MEC parece querer estender para as
universidades as ideias do movimento conservador “Escola
sem Partido”, que quer tolher o pensamento crítico nas escolas.
Esta perseguição à autonomia universitária tem gerado uma
onda de solidariedade ao professor Luis Felipe, que, em uma
postagem em seu perfil no Facebook, agradeceu o apoio que
recebeu “diante da ameaça de censura à disciplina” e das
“tentativas de intimidação”. “É essencial saber que conto com
o apoio de tantas pessoas, que não necessariamente concordam com minhas escolhas políticas ou acadêmicas, mas que
coincidem no entendimento de que a universidade é lugar
de liberdade e de debate”, escreveu.
Por meio de nota, a UNB reafirmou seu compromisso “com a
liberdade de expressão e opinião – valores fundamentais para as
universidades, que são espaços, por excelência, para o debate de ideias”.

SPFs protocolam reivindicações do
funcionalismo público federal
Lançamento da Campanha Salarial 2018 destaca a luta em defesa do serviço público e da Categoria
Com informações FASUBRA Sindical

Na tarde desta segunda-feira, 19, representantes do Fórum
das Entidades Nacionais dos Servidores Públicos Federais
(Fonasefe) e do Fórum Nacional Permanente de Carreiras
Típicas de Estado (Fonacate) protocolaram as reivindicações
do funcionalismo público Federal no Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (MPDG). Os diretores
Gibran Jordão e Lázaro Rodrigues representaram a FASUBRA
Sindical.
Os servidores públicos federais presentes realizaram um ato
em frente ao ministério com faixas, bandeiras, carro de som,
gritando palavras de ordem: “FORA TEMER”.
Abertura de negociações
O documento de sete páginas encaminhado ao ministro do
Planejamento, Dyogo Henrique de Oliveira, retrata o descumprimento de cláusulas de acordos firmados em 2015. As
entidades responsabilizam o governo, caso o orçamento de
2019 seja aprovado neste ano, sem a abertura de negociações, “podendo colocar em risco o comprometimento das
políticas públicas perante a sociedade da esfera de competência do governo federal”.

De acordo com o ofício, a abertura de negociações da pauta
dos trabalhadores é um dever garantido pela Constituição
Federal. A pauta da Campanha Salarial 2018, reivindicações
referentes à Previdência do funcionalismo público, condições
de trabalho e os eixos gerais foram detalhados, com destaque
à composição de uma mesa de negociação urgente e calendário de reuniões.
Para a FASUBRA, é um dia de luta muito importante onde os
trabalhadores retomam toda força da campanha salarial e
contra a reforma da Previdência, justamente no dia em que o
governo Temer e Congresso Nacional devem aprovar o
decreto que institui uma intervenção militar nas instâncias de
segurança público do estado do Rio de Janeiro.
“Esse governo vem atacando direitos sociais e democráticos e
nós precisamos organizar em unidade com as centrais sindicais, movimentos sociais, o funcionalismo e trabalhadores da
iniciativa privada a nossa resistência”, afirmou Gibran Jordão.
Para o coordenador é necessário construir atos para o dia 28
de fevereiro e criar condições para uma Greve Geral no país.
“Só com uma Greve Geral nós vamos, de fato, barrar de vez
toda essa ofensiva do governo Temer aos direitos sociais e
democráticos”, finalizou Jordão.
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