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TAEs da UFRPE se mobilizam contra a perseguição dos órgãos de controle

Paralisação Nacional fez parte da luta contra a IN nº2 e o Decreto 9.498
A quarta-feira, 03 de outubro de 2018, foi dia de Paralisação
Nacional contra a perseguição dos órgãos de controle e a
favor do reposicionamento dos aposentados. A
manifestação contra a Instrução Normativa nº 2, de
12/09/2018, e o Decreto 9.498, de 10/09/2018, foi deliberada
na última plenária da FASUBRA e aprovada em Assembleia
Geral dos técnico-administrativos da UFRPE. Os TAEs se
reuniram em frente à sede do sindicato numa roda de
diálogo para discutir sobre a pauta da paralisação. A luta
pelas 30 horas também fez parte do debate.
O governo Temer continua seus ataques ao serviço público,
às relações de trabalho e à qualidade de vida dos servidores.
O Decreto 9.498 dispõe sobre a competência para a
concessão e a manutenção de aposentadorias e de pensões
do regime próprio de previdência social dos órgãos da
administração pública federal direta. Tal decreto transfere as
aposentadorias e pensões para o Ministério do
Planejamento, em Brasília, dificultando o acesso para
resolução de eventuais problemas burocráticos. Ainda não
atinge os servidores das Instituições Federais de Ensino, mas
é preciso cuidado.
A IN nº2 centraliza o controle das condições de trabalho no
próprio Ministério do Planejamento – por meio do Sistema
de Pessoal Civil (SIPEC) – no que diz respeito ao registro de
frequência, banco de horas e afastamentos. Além disso,
prevê que os servidores que estejam em atividades sindicais
compensem as horas “não trabalhadas”. Tais medidas são
consideradas um forte ataque à autonomia universitária e

organização sindical (os textos oficiais da IN e o decreto
estarão disponíveis para download ao final do informe).
Outro ponto bastante debatido foi a luta pelas 30 horas
semanais. Feliciano Espinhara, coordenador de Formação
Política e Sindical, falou sobre a necessidade de se formar
uma comissão paritária com a base para discutir sobre as 30
horas com ou sem ponto eletrônico. Espinhara informou a
respeito da reunião com a reitoria da UFRPE marcada para a
manhã da quarta-feira (10) e salientou a importância da
participação de representantes dos departamentos para o
sindicato chegar com força política. “ O que a categoria
decidir sobre a questão, a direção do sindicato irá
encaminhar”, complementou.
Lenilson Santana, do Instituto Latino-Americano de Estudos
Socioeconômicos (ILAESE/PE), reforçou o entendimento da
direção dizendo que é preciso aprofundar esse debate antes
de um posicionamento. “Precisamos ficar atentos a todos os
possíveis ataques, precisamos criar um espaço para
amadurecer as ideias sobre as 30 horas. E não devemos nos
envergonhar dessa bandeira, queremos a redução da
jornada de trabalho sem perdas salariais, essa é uma luta
constante da classe trabalhadora”, afirmou.
UAG – Os técnico-administrativos da Unidade Acadêmica de
Garanhuns também se reuniram no auditório do Hospital
Veterinário Universitário (HVU-UAG) e discutiram sobre as 30
horas semanais, ponto eletrônico e a IN nº 02. Na ocasião
também reforçaram o encaminhamento de construir um
documento solicitado pelo sindicato a respeito das 30 horas
por cada setor da unidade.
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Sindicato reafirma a luta pelas 30 horas em reunião com a reitoria
Uma comissão paritária deve discutir o assunto junto com a universidade
A direção colegiada do SINTUFEPE/UFRPE e representantes da
base dos técnico-administrativos da UFRPE participaram na última
quarta-feira, 10 de outubro, de uma reunião com a reitora Maria
José de Sena para discutir sobre as 30 horas semanais e o ponto
eletrônico. Na ocasião também se falou sobre a conjuntura política
do país, flexibilização de horário para os dirigentes sindicais,
Instrução Normativa 02, entre outros pontos

30 horas sem redução de salário e ponto eletrônico
O principal objetivo da reunião foi dar continuidade à discussão com a reitoria sobre as 30 horas semanais com turnos
contínuos e sem redução salarial, reivindicação antiga da categoria. O debate se deu na direção da necessidade urgente de
consolidar uma comissão paritária para avaliar a questão, sempre com embasamento nas leis.
A reitora Maria José afirmou não ser contra as 30 horas semanais, porém seu posicionamento é que o servidor deve passar
a receber pelas 30 horas trabalhadas. Ela se comprometeu a dar continuidade ao debate junto ao sindicato. A direção
colegiada deixou claro que defende uma comissão paritária para tratar do assunto. Sobre o ponto eletrônico, a reitora disse
que é inevitável e já é uma realidade a ser encarada pelas universidades públicas, inclusive a UFRPE. “Podemos sim fazer a
discussão sobre estes pontos, mas será dentro da prerrogativa legal, e quem está nos instruindo agora é a IN 02”,
complementou.
A direção alegou que a IN nº 2 possui vários aspectos inconstitucionais e que é preciso lutar pela sua revogação. Os
coordenadores reafirmaram que o SINTUFEPE defende as 30 horas sem redução salarial por entender ser um ganho não
apenas para o servidor público, mas também para a sociedade. “Defendemos as 30 horas bem trabalhadas e cumpridas
com eficiência, dando um retorno às pessoas que necessitam do serviço público”, argumentaram.

Nova composição da direção, liberação e flexibilização de horários
A reitoria foi informada sobre a recomposição da direção colegiada do sindicato e aproveitou a ocasião para falar a respeito
da liberação dos dirigentes sindicais. Segundo a reitoria, no momento atual não existe possibilidade de haver essa
liberação, porém orientou a direção a fazer um acordo sobre a flexibilização de horário diretamente com os chefes dos
departamentos.
Os membros da diretoria colegiada ressaltaram a importância do sindicato como um serviço a favor da universidade
pública e argumentaram que é possível contribuir com seu setor de trabalho e também reforçar a luta atendendo as
demandas da categoria.

V Encontro de Aposentados, Aposentandos e Pensionistas
Representantes do SINTUFEPE/UFRPE participaram do 5º Encontro Nacional dos Aposentados, Aposentandos e Pensionistas,
promovido pela FASUBRA entre os dias 27 e 29 de setembro de 2018, na Associação dos Docentes da Universidade de Brasília
(ADUnB). A atividade que contou com 308 participantes foi um momento especial de troca de experiências e aprendizado para
subsidiar a luta pelos direitos da categoria. Plano de Saúde e Estatuto do Idoso, Qualidade de Vida e Preparação para a
Aposentadoria e os desafios atuais da advocacia foram alguns dos temas abordados pelas mesas.
Entre as propostas encaminhadas para discussão na próxima Plenária da FASUBRA estão a luta pelo Reposicionamento dos
aposentados (as) e pensionistas e que a FASUBRA oriente as entidades de base a organizarem palestras e cursos sobre
formação política/sindical.
O SINTUFEPE/UFRPE colocou a importância de uma parceria entre os sindicatos de base e universidades no desenvolvimento
de programas de preparação para aposentadoria e do seu apoio junto ao programa implementado na UFRPE.
Rua Manoel de Medeiros, S/N - Dois Irmãos – Recife/PE | (81) 3302.1944
facebook.com/sintufepe.ufrpe

sintufepeufrpe.org.br

