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GREVE NACIONAL DOS
TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO!
Técnico-administrativos da UFRPE na luta!
A categoria dos técnico-administrativos em educação
aprovou na última Plenária Nacional da FASUBRA, realizada no Rio de Janeiro, nos dias 21 e 22 de outubro, a deflagração da greve nacional para o dia 10 de novembro, com
possibilidade de antecipação, caso o projeto que reestrutura as carreiras seja apresentado (em forma de MP ou de
projeto de Lei) antes dessa data.
A greve nacional dos TAEs foi aprovada em um momento
em que o atual governo do presidente ilegítimo Michel
Temer ataca principalmente o funcionalismo público,
através de medidas como o Programa de Demissão Voluntária (PDV) e a redução da jornada de trabalho e de
salários. O governo aprofunda os ataques aos direitos
sociais e trabalhistas, visando acelerar o ajuste fiscal.
A nossa luta continua forte contra a ampliação da terceirização, as reformas da previdência, trabalhista e do ensino.

Assim como também devemos unir forças para lutar pelas
nossas universidades públicas que estão cada vez mais
sucateadas, contra o aumento da contribuição previdenciária e contra o desmonte da nossa carreira.
Diante disso, convocamos a todos e todas para participar
da nossa Assembleia Geral Extraordinária, no dia 09 de
novembro, a partir das 9h, na Pró-reitoria de Extensão
(PRAE), para discutir sobre a data de deflagração da nossa
greve. Vamos construir juntos a mobilização dentro da
universidade. Por uma educação pública, gratuita e de
qualidade e pelo fim dos ataques aos direitos conquistados! E já cantava Gonzaguinha:
“É! A gente quer viver pleno direito
A gente quer viver todo respeito
A gente quer viver uma nação.”

Assembleia Geral Extraordinária DIA 09 DE NOVEMBRO
O SINTUFEPE/UFRPE convoca todos os técnico-administrativos, aposentados e pensionistas para Assembleia Geral
Extraordinária, que será realizada dia 09 de novembro, às 9h em primeira chamada, no auditório da Pró-Reitoria de
Extensão (PRAE), com a seguinte pauta:

1. Informes;
2. Análise de conjuntura;
3. Deflagração da greve;
4. Encaminhamentos.
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conheça os Eixos da Greve:
• Defesa da Carreira dos TAES!
• Negociação Salarial Já! Nenhum direito a menos!
• Contra o aumento da contribuição previdenciária! Não à Reforma da Previdência!
• Revogação do PDV!
• Em defesa do ensino superior público, gratuito e de qualidade!
• Em defesa dos serviços públicos!
• Contra o PLS 116/17 – demissão por avaliação negativa (fim da estabilidade)!
• Em defesa dos hospitais universitários!
• Em defesa da jornada de 30 horas (jornada contínua com turnos ininterruptos)!
• Contra a retirada de qualquer direito adquirido pela Categoria!

Carreira dos Técnico-administrativos ameaçada
Prestes a completar 13 anos, em 2018, a carreira dos trabalhadores técnico-administrativos está sob ameaça com o anúncio da MP do carreirão, assim como as demais do serviço
público federal.
Ainda não existe uma proposta concreta de como será essa
reestruturação da carreira, mas já precisamos nos preparar
para qualquer ataque ao nosso PCCTAE. O que se fala nos
bastidores é que caso haja uma reestruturação, nosso

PCCTAE poderá sofrer um retrocesso, onde teríamos várias
tabelas para cada nível de classificação e a possibilidade de
reajustes diferenciados. Atualmente temos uma tabela
unificada. O incentivo à capacitação e qualificação dos servidores também estaria ameaçado.
Precisamos defender nossa carreira, uma das grandes
conquistas da nossa categoria, pois ela precisa ser mantida e
aprimorada e não destruída.

PLS 116/17 busca quebrar a estabilidade e demitir servidores
Um projeto de lei aprovado recentemente na Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ), mas que ainda passará pelas Comissões de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor (CTFC), de Assuntos
Econômicos (CAE) e de Direitos Humanos e Legislação Participativa (CDH) pode por fim à estabilidade dos servidores
públicos brasileiros. O nefasto PLS 116 de 2017, de autoria da
quase ausente senadora Maria do Carmo Alves, do Democratas (DEM) de Sergipe, possibilita a demissão de servidor público baseado em análise de desempenho. O projeto atinge a
condição de independência e a garantia da população de ter
um servidor público com poder para não se curvar a atos de
corrupção. É um dos mais graves ataques ao Serviço Público
Brasileiro, submetendo o servidor a uma avaliação subjetiva
de desempenho com critérios obscuros e sujeitando-o ainda
a pressões políticas de apaniguados, indicados por apadri-

nhamento político ou interesses de empresas privadas. A
avaliação de desempenho, mecanismo que já existe no serviço público, é subvertida e poderá ser usada para perseguição
política e institucional. Perde o Serviço Público, perde o servidor, perde a sociedade. A proposta da senadora do DEM
trabalha com a falsa ideia de que o servidor público não pode
ser demitido e é protegido pela Administração. Há legislação
prevendo a avaliação periódica, estabelecendo a possibilidade de demissão por desvios de conduta e até mesmo por
restrições orçamentárias. Todos os anos, algumas centenas de
servidores são demitidos. Na prática, o PLS 116/17 desvirtua o
instituto da estabilidade e anuncia o retorno dos tempos do
coronelismo em que somente os subservientes aos desmandos serão poupados.
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