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Editorial

Por uma nova greve geral
para derrubar Temer e
derrotar suas reformas

Ofensiva contra direitos
trabalhistas avança
Só a mobilização da classe derrubará Temer e derrotará suas reformas

Técnico-administrativos da UFRPE na Greve Geral de 30 de junho

A noite do dia 11 de julho de 2017 ficará marcada como o fim dos direitos conquistados em mais de um século de luta pela classe trabalhadora brasileira. Para beneficiar
o empresariado, o Senado aprovou o texto da Reforma Trabalhista que altera 117
artigos da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), com 50 votos a favor, 26 contra e
uma abstenção. A proposta foi aprovada na íntegra e já sancionada dois dias depois
pelo Presidente Michel Temer, no Palácio do Planalto. As novas regras devem entrar
em vigor daqui a quatro meses.
O governo ilegítimo de Temer saiu vitorioso mais uma vez, aprovando o texto de
acordo com o seu desejo. A sessão longa e conturbada durou mais de seis horas. Os
senadores – em sua maioria empresários – estavam empenhados em colaborar com
mais esse retrocesso histórico. A Reforma Trabalhista, além de acabar com os
direitos de trabalhadores e trabalhadoras, enfraquece a proteção social trabalhista
no país facilitando o lado dos empresários.
De fato, não interessa a um Senado dominado pelas grandes empresas e envolvido
em escândalos de corrupção defender a classe trabalhadora, mas sim defender os
interesses do empresariado. Devemos destacar aqui os empresários-senadores
pernambucanos que votaram a favor de tal reforma: Armando Monteiro Neto (PTB)

A ofensiva contra os direitos das trabalhadoras e trabalhadores brasileiros
está a todo vapor. Mal conseguiram a
aprovação da Reforma Trabalhista, o
Governo Temer e seus aliados já querem
nos impor uma nova derrota: a Reforma
da Previdência.
Com a desculpa de racionalizar gastos,
Temer lança um plano de demissão
voluntária para o funcionalismo, aumentando ainda mais o sucateamento no
serviço público. Enquanto quer demitir
servidores para “economizar”, o Governo gasta R$ 1,1 milhão por hora com o
Congresso Nacional. Os parlamentares
vivem uma vida de regalias e muito luxo
às custas do povo, que teve seus
direitos trabalhistas extintos com a
aprovação da Reforma Trabalhista
Para a educação e a saúde, pouco resta. Os
cortes no orçamento já impedem o funcionamento de muitas universidades.
Apesar da conjuntura difícil e dos
inúmeros ataques, a classe trabalhadora vem mostrando do que é capaz. A
mobilização é a resposta!

Acompanhe o
SINTUFEPE/UFRPE
no Facebook
Curta nossa
página e fique
ainda mais por
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sindicato
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e Fernando Bezerra Coelho (PSB). Pernambuco, em especial, não deve esquecer esses nomes. Só para constar, segundo dados da
Justiça Eleitoral, Armando e Fernando possuem respectivamente R$694,7 mil e R$554,2 mil em empresas.
Um levantamento do Congresso em Foco mostrou que 50% dos senadores que votaram a favor das alterações das leis trabalhistas são empresários. Muitos possuem fazendas em seu nome, o que estabelece uma relação forma de trabalho.
Temer e seus aliados agora correm para desmontar a Previdência. Apoiado na farsa do déficit e com amplo apoio da mídia, o
Governo quer elevar a idade mínima para a aposentadoria para 65 anos. A reforma também elevará o tempo mínimo de contribuição para 25 anos e estabelecerá que a aposentadoria integral só será alcançada com 49 anos de contribuição. O presidente da
Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), disse que vai pôr a Reforma da Previdência para votação ainda em agosto.
Não podemos baixar a cabeça, a mobilização da classe trabalhadora precisa continuar e se fortalecer, as ruas devem ser ocupadas até que esse Congresso corrupto e suas reformas sejam derrotados. Precisamos de uma nova greve geral. Só a mobilização
da classe derrubará Temer e derrotará suas reformas.

Ato unificado de 30 de junho
No dia 30 de junho, os técnico-administrativos (TAEs) da Rural
aderiram à Greve Geral nacional e paralisaram suas atividades, conforme aprovado em assembleia da categoria. Os
TAEs se concentraram em frente à sede do SINTUFEPE/UFRPE, de onde seguiram para o ato unificado na Praça do
Derby, convocado pelas centrais sindicais, sindicatos e movimentos sociais. A categoria reforçou a necessidade de dar
continuidade ao embate contra os ataques aos direitos
trabalhistas promovidos pelo governo ilegítimo de Temer.

Plenária nacional aprova Plano de Lutas da categoria

Na tarde de domingo, 09, a Plenária Nacional da FASUBRA aprovou as resoluções
do Plano de Lutas dos trabalhadores
técnico-administrativos em educação das
instituições federais de ensino superior. A
posição política da Federação destaca a
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total reprovação da crise política instalada no Executivo e Legislativo. Conheça o
plano de lutas da categoria:
– A Fasubra precisa fazer parte de uma
forte campanha que tenha objetivo derrotar as reformas, derrubar Temer, impedir
eleiçõesindiretaseexigirEleiçõesDiretasJá!
– Denunciar intensamente a falência do
sistema político e a maioria dos deputados eleitos com dinheiro da corrupção e
queestãoaserviçodasgrandescorporações.
– Continuar construindo parcerias com os
parlamentares do campo da resistência
contra as reformas.
-Aprofundar o debate sobre saídas democráticas e populares para a crise política,
considerando que qualquer proposta de

reforma que vier deste congresso tem um
caráter anti-popular.
– Enviar documento político a ser elaborado pela dn Fasubra, às centrais propondo a
continuidade do calendário de lutas
unificado, discutir a construção de uma
nova greve geral contra as reformas e os
ataques contra direitos sociais e democráticos.
– Seguir construindo comitês estaduais
de base contra as reformas em unidade
com sindicatos, movimentos sociais e
centrais sindicais.
– Construir em conjunto com as entidades
da educação federal uma ampla campanha denunciando a toda população a crise
das Instituições públicas de ensino superior.
*Com informações da FASUBRA
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Movimento Mulheres em Luta realiza plenária em PE
que estão sendo duramente atacadas
com as reformas Trabalhista e da Previdência e o protagonismo das mulheres
nas lutas por direitos.
Seguimos a tarde com um debate sobre
nossa concepção de movimento, o
classismo como forma de juntar homens
e mulheres trabalhadoras(es) numa luta
única contra toda forma de opressão e
exploração.

O dia 15 de julho foi marcado por muita
unidade e fortalecimento das mulheres
trabalhadoras do campo e da cidade. O
Movimento Mulheres em Luta realizou o
"Espaço mulheres em luta: nenhuma a
menos, nenhum direito a menos", onde
contamos com a presença de 51 mulheres de 17 categorias, entre base e
direções sindicais, oposições sindicais,
movimento popular rural e urbano,
estudantil e de combate às opressões.
Todasjuntasnumespaçopluraledemocrático.

O evento foi mais uma forma de reunir
mulheres de vários setores e espaços
de intervenção diversificados, onde
discutimos como a atual conjuntura está
rebatendo na realidade das mulheres
pobres, camponesas, trabalhadoras e
desempregadas.
Entre a feira de produtos das agricultoras familiares, declamação de poemas,
oficinas de estamparia, serigrafia e
caixas artesanais, discutimos a necessidade de fortalecimento das mulheres

"Esse encontro foi bastante significativo para fortalecer nossa atuação, e as
mulheres trabalhadoras saíram com a
perspectiva de grandes lutas e ações
contra esses brutais ataques", afirmou
Marina Presbítero professora e diretora
do Sindicato da Rede Oficial de Ensino
do Recife (SIMPERE).
O MML propõe uma maior articulação
dessa mulherada, uma saída coletiva
para nas ruas juntas derrubarmos Temer
e todos aqueles que oprimem e retiram
direitos das mulheres. Em breve estaremos articulando reuniões e outras ações.
*Com informações do MML

SINTUFEPE/UFRPE e ADUFERPE realizam
entrega de doações para vítimas das chuvas

Devido às fortes chuvas que atingiram o
estado, mais de 50 mil pessoas ficaram
desabrigadas e precisando da ajuda de
todos e todas. Para fortalecer a rede de
solidariedade que abraçou estas pessoas,

o SINTUFEPE/UFRPE
e a ADUFERPE montaram um posto de
coleta de doações
para as vítimas das
enchentes, na Praça
Professor Francisco
Magalhães, em frente
aoSINTUFEPE/UFRPE.
As entidades coletaram
alimentosnãoperecíveis, roupas e lençóis.

donativos arrecadados na campanha.
As doações foram entregues na Secretaria de Defesa Civil da prefeitura da cidade.

Na manhã do dia 27 de junho, o SINTUFEPE/UFRPE e a ADUFERPE estiveram
na cidade de Bonito/PE para entregar os
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Inauguração do novo auditório
do SINTUFEPE/UFRPE
O SINTUFEPE/UFRPE inaugurou seu novo auditório, na sede da entidade. O
objetivo do espaço é oferecer um ambiente propício para a categoria trocar
experiências, opiniões, discutir o cenário político e programar as próximas
lutas. O ambiente foi planejado para a realização de assembleias, palestras,
cursos e seminários promovidos pelo sindicato. O primeiro evento realizado
no espaço foi a Assembleia Geral Extraordinária realizada no dia 21 de junho.

Desgoverno de Temer lança PDV
para o funcionalismo aumentando
o sucateamento no serviço público
Na tarde de terça-feira, 24, o governo
federal ilegítimo de Michel Temer
causou espanto no funcionalismo público após anunciar um Programa de
Demissão Voluntária (PDV) e redução de
salário e jornada de servidores públicos
federais.
O governo pretende oficializar o anúncio
por meio de medida provisória (MP) e a
intenção é atingir cerca de cinco mil
servidores. A proposta também é implementar a redução de jornada de trabalho, de 8h diárias para 6h ou 4h, com
redução do salário. Assim, os servidores
podem optar trabalhar 40h, 30h ou 20h
semanais.
A desculpa do governo é a mesma, racionalizar gastos públicos e proporcionar
crescimento econômico. De acordo com
a FASUBRA, a situação atual já é crítica
na prestação de serviços públicos à
população, em especial na saúde e
educação. “Ao invés de priorizar a
auditoria da dívida pública e combater a
corrupção, o governo mais uma vez
responsabiliza os trabalhadores pela
crise, agora culpabilizando os servidores concursados”.
Enquanto isso, os recursos para assegurar a remuneração dos detentores dos

títulos da dívida pública só aumenta ,
seja para agradar a base parlamentar do
governo, seja para aprovar as reformas
anti-populares. Ou seja, Temer mantém
a tentativa de evitar seu afastamento,
em decorrência das denúncias por
envolvimento em corrupção e propinas.
Nos termos do neoliberalismo, a lógica
segue o processo de desmonte do serviço público atacado em todas as lacunas,
pelas reformas fiscal (EC 95/16), trabalhista (PLC 38/17) e a Terceirização já
aprovadas. Também por meio de
algumas reformas em curso, como da
Previdência (PEC 257/16) que tramita na
Câmara dos Deputados, com previsão
para concluir a votação até o final de
agosto. De quebra, as políticas públicas
e o bem estar social dá lugar ao mercado
financeiro e pagamento da dívida pública, que segundo a Auditoria Cidadã da
Dívida, em 2017 está crescendo cerca de
R$ 100 bilhões ao mês, atingindo R$
4,727 trilhões em março.
Contra o PDV e o desmonte dos serviços
públicos promovidos pelo Governo
Federal! Quem deve ser demitido é o
Presidente – Fora Temer!
*Com informações da FASUBRA

Rodada de assembleias
escolherá delegados
para XXIII CONFASUBRA

De 26 de novembro a 01 de dezembro de 2017 acontecerá em Poços
de Caldas-MG o XXIII Congresso da
Fasubra
(CONFASUBRA).
O
SINTUFEPE está convocando uma
rodada de assembleias para a escolha dos delegados da seção sindical
UFRPE. Confira o calendário de
assembleias:
05/10 – Sede ;
09/10 – Campus Carpina;
11/10 – CODAI;
16/10 – UAG;
18/10 – UACSA;
24/10 – UAST;
25/10 – Campus Parnamirim;
26/10 – Campus Ibimirim.

EXPEDIENTE O TROMBONE | Jornalista responsável: Cris Sobral. Textos: Cris Sobral e Luciana Ribeiro. Diagramação: Luciana Ribeiro. Assessoria: Converge
Comunicação. Tiragem: 1000 exemplares. Gestão SINTUFEPE/UFRPE 2017/2019: Coordenação Geral: Abraão Dionísio da Costa – PRAE; Mozart Robério de
Sá Siqueira– Educação; Coordenação Administrativa e Financeira: Marcos Antonio de Brederode Acioly – História; Rogério Antonio do Carmo – Segurança;
Coordenação de Formação Política e Sindical: Feliciano Espinhara Filho – Veterinária; Coordenação de Comunicação e Imprensa: José Marcos Lima – CODAI;
Coordenação de Assuntos Jurídicos: Heitor Barros Noé da Costa – Agronomia; Coordenação de Políticas Sociais, Esportiva e Saúde: Maurício Estolano Alves
de Macedo – Agronomia; Roberto Eduardo Ferreira – Veterinária; Coordenação de Políticas para as Mulheres: Roberval Eduardo Ferreira – Agronomia;
Coordenação de Assuntos de Aposentados e Pensionistas: Elcir Barbosa do Nascimento – Reitoria; Suplentes: Vandilson Rodrigues da Silva– Medicina
Veterinária (UAG); Alba Maria Soares Barbosa – Veterinária; Onilda Maria Reis Vieira – Educação; Manoel Nunes da Costa – EECAC; José Ronaldo Dias de
Magalhães – Editora.

04

Rua Manoel de Medeiros, S/N - Dois Irmãos – Recife/PE | (81) 3302.1944
CURTA www.facebook.com/sintufepe.ufrpe | www.sintufepeufrpe.org.br

