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CLG/UFRPE e reitoria abrem espaço para diálogo
sobre a greve e negociações

O segundo dia de greve dos técnico-administrativos da
UFRPE foi marcado por uma reunião com a reitora Maria José
de Sena, realizada no final da tarde da última terça-feira (14).
Durante o encontro foram apresentadas as principais lutas da
greve deflagrada no dia 13 de novembro. Além disso, o CLG
levou para a mesa a discussão sobre as denúncias de ameaças nos departamentos sofridas por vários TAEs da universidade que acabam se sentindo reprimidos para participar do
movimento paredista.
Após serem questionados sobre os reais motivos da greve, os
representantes do comando explicaram que não se trata de
reivindicação salarial e ressaltaram que este é um movimento para lutar contra a retirada de direitos conquistados com
muito esforço pela classe trabalhadora. O CLG frisou os principais eixos da greve, entre eles a defesa da carreira dos TAEs,
revogação do Plano de Demissão Voluntária (PDV), contra o
sucateamento das universidades públicas, o aumento da
contribuição previdenciária e as reformas trabalhista e da
previdência.
De acordo com o CLG, os técnicos reconhecem que o
momento atual é muito difícil para um embate contra o
governo autoritário do presidente ilegítimo Michel Temer,
mas que é preciso organizar todos os trabalhadores do país

contra os ataques aos direitos sociais e trabalhistas. Essa deve
ser uma greve construtiva e informativa, visando sempre o
diálogo e combatendo todas as formas de retaliação ao
direito de greve do servidor.
A reitoria demonstrou sua preocupação com o funcionamento da universidade no fechamento do ano letivo, mas se
comprometeu a manter o diálogo e o canal de negociação
aberto, assim como não orientar nenhum diretor a colocar falta.

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!
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Comando Local de Greve itinerante visita departamentos

Desde a segunda-feira (13), os técnico-administrativos em
educação (TAEs) da UFRPE aderiram à greve nacional contra
os ataques aos direitos conquistados, conforme deliberação
de assembleia da categoria realizada no dia 9 de novembro. A
pauta de reivindicações da greve é a 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 do servidor público); em defesa dos
hospitais universitários; em defesa da jornada de 30 horas
(jornada contínua com turnos ininterruptos) e contra a retirada de qualquer direito adquirido pela categoria.
A partir da instalação do Comando Local de Greve (CLG), que
aconteceu ainda na segunda-feira, os técnicos vêm construindo uma agenda de mobilização na universidade. Em
formato itinerante, o CLG tem visitado pró-reitorias e departamentos, como o DELOG, a SUGEP, a Medicina Veterinária,
entre outros. Durante os encontros, são passados os informes
nacionais da greve, os TAEs podem debater a conjuntura e
também construir coletivamente as atividades de greve.
Em Recife, o CLG tem sua concentração de segunda à sexta-feira, a partir das 9h, em frente à sede do SINTUFEPE/UFRPE,
em Dois Irmãos. Na Unidade Acadêmica de Garanhuns, os
encontros acontecem todas as terças a partir das 9h e quintas-feiras a partir das 15h, no prédio administrativo.

Dia Nacional de Paralisação e Mobilização contra as
Reformas Trabalhista e da Previdência

Após a aprovação da greve, os técnico-administrativos da
UFRPE já se preparam para a luta participando do Dia Nacional de Paralisação contra os ataques aos direitos trabalhistas,
que aconteceu na última sexta-feira (10) e foi marcado por
manifestações em todo o país. No Recife, os TAEs participaram de um ato unificado pela manhã com concentração na
Praça do Derby.
Em seguida, os manifestantes seguiram em passeata até a

sede do Ministério do Trabalho, onde uma comissão formada
por membros de sindicatos e centrais sindicais foi recebida
para debater sobre a reforma. De acordo com o próprio Ministério, a reforma aprovada tem 14 pontos que violam a Constituição e convenções internacionais ratificadas pelo Brasil. Os
TAEs da Unidade Acadêmica de Garanhuns (UAG) também
fortaleceram a mobilização em um ato público no Colunata,
centro da cidade.
Segundo informações das centrais sindicais organizadoras,
trabalhadores de várias categorias realizaram assembleias e
passeatas em todo o país, manifestantes ocuparam estradas e
avenidas em várias capitais e a produção da indústria foi
afetada por mobilizações contra as reformas do governo
Temer.
LEI 13.467/17 - Mais conhecida como a Reforma Trabalhista,
entrou em vigor oficialmente no último sábado, 11 de
novembro, trazendo mudanças que irão afetar negativamente a vida do trabalhador brasileiro, gerando impacto nos tipos
de contrato de trabalho, flexibilização da jornada, redução de
salários, prejudica as normas de saúde e segurança, entre
outros.

Caravana Nacional
Milhares de servidores públicos prometem ocupar a Esplanada dos Ministérios em Brasília-DF, com caravanas de todo o
país, no dia 28 de novembro. A FASUBRA Sindical engrossa as fileiras de mobilização em defesa do serviço público, contra
os ataques ao funcionalismo e em defesa da Carreira e Educação Pública.
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