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TAEs em greve participam da Jornada de Lutas

Técnico-administrativos de Recife, Serra Talhada e Garanhuns participaram da mobilização

O dia 11 de novembro foi aprovado como
parte da Jornada Nacional de Lutas
contra os ataques de Temer aos direitos
sociais e trabalhistas convocada pelas
centrais sindicais, movimentos sociais e
sindicatos. Com protestos, paralisações
e bloqueios de vias, a mobilização
tomou conta do país. Os técnico-administrativos em educação (TAEs) da
UFRPE, em greve desde o último dia 09,
adotaram a data como parte do calendário do movimento grevista.
Em Recife, os TAEs da UFRPE, junta-

mente com os professores e estudantes, começaram o dia ocupando a Avenida Dom Manoel de Medeiros em um
protesto que durou cerca de três horas.
Com panfletos e palavras de ordem, a
comunidade acadêmica da UFRPE
alertou a sociedade para os riscos contidos na PEC 55 (antiga PEC 241) e na MP
746 (Reforma do Ensino Médio).
No fim da manhã, estudantes, TAEs e
professores participaram de uma aula
pública na entrada do campus. No período da tarde, o SINTUFEPE/UFRPE ofere-

ceu transporte para o ato estadual unificado da educação, que ocorreu na UFPE.
Os técnico-administrativos em greve da
Unidade Acadêmica de Serra Talhada
(UAST) foram pra rua contra a PEC 55 e o
desmonte da saúde e da educação pública. Os manifestantes saíram do Colégio
Cônego Torres em direção à Praça
Sergio Magalhães, no centro de Serra
Talhada. O ato foi chamado pelo
SINTEST, Sindicato dos Trabalhadores
da Educação de Serra Talhada, mas
contou com a presença dos TAEs,
estudantes e docentes da UAST, além
de servidores Municipais da Saúde,
MST, vereadores de Serra Talhada (Sinésio Rodrigues e Francisco Pinheiro),
entre outras representações de classe e
da população em geral.
Os técnico-administrativos em greve da
Unidade Acadêmica de Garanhuns
(UAG) foram pra rua contra a PEC 55 e o
desmonte da saúde e da educação pública. O ato foi realizado no Colunata,
centro de Garanhuns.

Representação do CLG/UFRPE participa de reunião
com vice-reitor
No 2º dia de greve dos técnico-administrativos em educação da UFRPE, representantes do Comando Local de Greve
participaram de uma reunião com o
vice-reitor da universidade, Professor
Marcelo Brito Carneiro Leão, para discutir sobre assuntos importantes como o
corte do ponto dos servidores em greve,
funcionamento do Restaurante Universitário, segurança dos alunos que fazem
parte das ocupações, entre outros
assuntos.
Durante a discussão, a administração da
UFRPE se comprometeu em respeitar a
luta do movimento paredista e não
cortar o ponto dos servidores públicos
em greve. Sobre o funcionamento do RU
no período de greve, o vice-reitor disse

Reitoria se comprometeu em não cortar o ponto dos servidores em greve

que será feita uma avaliação na próxima
semana, mas já garantiu que a intenção é
mantê-lo aberto no horário do almoço.
A representação do CLG/UFRPE ressaltou a importância do movimento
estudantil nessa luta contra a PEC 55 e
os demais ataques do governo e solicitou à reitoria que garanta a segurança

dos estudantes que estão realizando as
ocupações. De acordo com o professor
Marcelo Carneiro, eles vêm acompanhando de perto o movimento e afirmou
que a segurança dos alunos está garantida. O vice-reitor também elogiou a
organização que vem sendo mantida e a
conservação dos espaços ocupados.
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CLG tem roda de diálogo sobre saúde do homem

Comando Local de Greve (CLG/UFRPE) recebeu a visita da médica Vilma Maria do DQV

Na manhã da quarta-feira (16), o Comando Local de Greve (CLG/UFRPE)
recebeu a visita da médica Vilma Maria
para uma roda de diálogo sobre a saúde
do homem, a prevenção e o tratamento
do câncer de próstata. O espaço foi uma
iniciativa do CLG/UFRPE em parceria
com o Departamento de Qualidade de
Vida (DQV) e fez parte da campanha
Novembro Azul.
O Novembro Azul é o mês mundial de
conscientização dos cuidados com a
saúde do homem e combate ao câncer

de próstata. Na maioria dos homens, a
doença não apresenta qualquer sintoma
na fase inicial, por isso a importância do
acompanhamento com o urologista e a
realização dos exames de rotina, principalmente para homens com mais de 45
anos. Diagnosticar cedo a doença é
fundamental, pois, quando diagnosticada precocemente, as chances de cura
são de, aproximadamente, 90%.
A Dra. Vilma Maria e os participantes da
roda de diálogo puderam discutir os
problemas de saúde que mais acome-

tem os homens e as principais doenças
crônicas e degenerativas que os
atingem. Defendendo uma medicina
preventiva e integral, a médica destacou
a importância dos espaços de mobilização política para a garantia da qualidade
de vida dos trabalhadores, fator este
tão importante para a prevenção de
doenças. Dra. Vilma afirmou que “por
isso estamos na luta, pois precisamos
de alimentação, saúde de qualidade,
educação e atividade física para uma
vida saudável”.
CLG/UFRPE acompanhará questão da
insalubridade
Durante a roda de diálogo sobre saúde,
os técnico-administrativos presentes
debateram também a questão dos
fatores de insalubridade para a categoria. Ficou acertado que o CLG/UFRPE
debaterá mais profundamente o tema e
que será aprovada uma comissão para
acompanhar a questão junto aos
setores competentes.

Visitas da Direção Colegiada e Departamento Jurídico
A Direção Colegiada do SINTUFEPE/UFRPE,
junto com o Departamento Jurídico,
realizou na última terça-feira (08) uma
visita à Unidade Acadêmica de Serra
Talhada (UAST) para repassar os
últimos informes da greve e discutir
pontos como os impactos da PEC 55,
criminalização do movimento e mobilização da categoria.
No mesmo dia, estudantes, técnico-administrativos e docentes participaram
de um debate sobre a PEC 55 na Unidade Acadêmica do Cabo de Santo Agostinho (UACSA). O SINTUFEPE/UFRPE e
sua Assessoria Jurídica também marcaram presença na discussão e tiraram
dúvidas sobre a greve e o corte do ponto
dos servidores. Gabriel Rivas, diretor da
UACSA, também participou da ocasião
e disse que como gestão respeita a
decisão das categorias de deflagrar a
greve. Já a doutora em direito e professora da Unidade Acadêmica de Gara-
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Diretoria e Jurídico debateram a pauta da greve com os TAEs da UAST, UACSA e UAG

nhuns (UAG), Ana Pontes, fez uma explanação sobre os riscos que a PEC traz.
No dia 1 de novembro, a diretoria e o
Jurídico do sindicato visitaram a UAG
para debater a greve. Na ocasião, a

diretoria do SINTUFEPE/UFRPE visitou
a ocupação dos estudantes na UAG e
disponibilizou produtos de limpeza e
alimentos para os estudantes.
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