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A diretoria do SINTUPERJ ficou

sabendo da ameaça de atraso no

pagamento dos salários dos

servidores.

Imediatamente enviou ofício à Reitoria

e solicitou explicações sobre o fato.

Além disso, nesta segunda-feira, 08 de

Janeiro, o Sindicato foi ao Palácio

Guanabara para cobrar um

pronunciamento oficial do governo.

Após contato telefônico com Régis

Fitchner, chefe de gabinete da Casa

Civil, o Sindicato protocolou um ofício

ao governador sobre o assunto.

Nele pede também agendamento de

audiência para tratar de reivindicações

específicas da nossa categoria. Confira

ao lado a íntegra do documento.

Não há resposta do governo
Até o fechamento deste boletim, às

20h de ontem, o governo não havia

respondido às solicitações do

Sintuperj. Por isso permanece a dúvida

se o pagamento será efetuado na data

prevista.

Hoje, o Sindicato cobrará novamente

do governo do Estado uma resposta

definitiva.

Fique atento aos acontecimentos.

Entre em contato com o Sindicato ou

acesse a página da internet:

www.sintuperj.org.br

Governo ameaça atrasar salários
Sintuperj pede explicações

Assembléia da Campanha Salarial
17 de Janeiro, às 10h, Anfiteatro Central Ney Palmeiro - HUPE

Rio de Janeiro, 08 de janeiro de 2007.

Ao Excelentíssimo Governador do Estado do Rio de Janeiro

Senhor Sergio Cabral Filho.

As Universidades Públicas do Estado do Rio de Janeiro vêm ao longo dos últimos

anos sofrendo cortes sistemáticos no seu orçamento e ataques aos direitos dos seus

trabalhadores. As perdas salariais acumuladas ao longo de seis anos, a alteração feita

no Plano de Cargos dos servidores técnico-administrativos da UERJ aprovado no

Conselho Universitário, após ampla discussão na comunidade universitária, são alguns

dos exemplos desses ataques.

A esperança depositada nas urnas pela maioria da população nas últimas eleições é de

que tais práticas não se repitam mais em nosso Estado.

Expressamos a nossa preocupação quanto as atuais declarações do Secretário Estadual

de Fazenda, Sr. Joaquim Levy, nos principais meios de comunicação sobre a

possibilidade de atraso do pagamento dos vencimentos de parte dos servidores. Tal

possibilidade abala o sentimento de credibilidade e confiança de que novos tempos se

abririam na relação institucional do Governo do Estado com o funcionalismo público.

Enfatizamos que se constitui direito adquirido o recebimento do salário do mês

trabalhado.

O Exmo. Sr. Governador bem sabe que as obrigações contraídas ao longo do mês,

como o pagamento de tributos estaduais e de despesas necessárias à sobrevivência

dos trabalhadores e de seus familiares não admitem atrasos. Ressaltamos ainda, que

a execução dos relevantes serviços prestados a nossa população que serve como

força motriz ao desenvolvimento do nosso Estado não pode ser ameaçada de

descontinuidade.

Solicitamos que seja urgentemente equacionada esta situação para restabelecer a

tranqüilidade na execução das atividades institucionais com a qualidade que a população

do Estado do Rio de Janeiro merece e necessita. Reiteramos pedido de agendamento

para em audiência tratarmos de assuntos referentes as demandas dos trabalhadores

das universidades públicas estaduais.

Sem mais reafirmamos as esperanças de melhores dias para o nosso Estado e

subscrevemos,

Atenciosamente,

Diretoria do Sintuperj


