
Mobilização faz Cabral recuar
Governador do Rio pede para retirar projeto da pauta da Assembléia Legislativa

Após pressão de trabalhadores, sindi-

catos de servidores e de deputados da

Assembléia Legislativa contra a vota-

ção da PEC 03, o governador Sergio

Cabral pediu a retirada do assunto da

pauta, na última sexta-feira.

A decisão foi notícia dos jornais no sá-

bado. No domingo, o Sintuperj entrou

em contato com o líder do governo, Pau-

lo Melo, que confirmou a informação.

O deputado disse que o governo enca-

minha oficialmente nesta segunda-fei-

ra o pedido da retirada.

Vitória
Esta é uma grande vitória de todos tra-

balhadores do serviço público no Esta-

do. Em particular, uma vitória da mobi-

lização dos servidores da Uerj.

O Sintuperj cumpriu papel importante

nas reuniões e debates realizados so-

bre o tema, na Alerj e nas audiências

com o governo do Estado.

PEC 03

Nesses espaços, o Sintuperj sempre se

posicionou contra a PEC. Ela repre-

senta um retrocesso das relações de

trabalho. O governo dizia que o custo

da contratação pela CLT seria menor.

Mas isso não é verdade. O Sintuperj

argumentou que os encargos sociais de

servidores estatutários representam

11% da Folha de Pagamentos. Já os

encargos pelas contratações via CLT

seriam de 29%.

Na justificativa da PEC, Saúde e

Educação não são consideradas car-

reiras típicas do Estado. Não é o

caso de discutir esse assunto, pois

a própria Constituição diz que Saú-

de e Educação são de responsabili-

dade do Estado.

A proposta de Cabral, na verdade, de-

fende o chamado Estado Mínimo: ou

seja, o mínimo de responsabilidade

perante à sociedade.  Esta é uma

contradição, pois em sua campanha,

O Sintuperj não mediu esforços

para barrar a votação da PEC 03

na Assembléia Legislativa. E o tem-

po todo com a preocupação de in-

formar e debater com os servido-

res. Foram realizadas três plenári-

as para tratar do assunto, além de

jornal, boletins, faixas, adesivos e

presença dos diretores nas unida-

des.

14/3 - Debate, com a presença do

deputado Paulo Ramos.

20/3 – Plenária no HUPE com os

servidores

20/3 - Plenária no Auditório 13 com

os servidores

30/3 – Bancada dos servidores técni-

co-administrativos denuncia proposta

do governador em sessão do Conse-

lho Universitário.

O Sintuperj, com as demais entida-

des do funcionalismo construíram um

calendário de mobilizações externas.

A primeira delas foi a realização da

Audiência Pública na Comissão de

Educação na Assembléia Legislati-

va, no dia 28 de fevereiro. Aconte-

ceu também Audiência Pública nas

Comissões de Trabalho e Previdên-

cia e de Serviços Públicos, no dia 05/

03, além de duas Audiências Públi-

cas na Comissão de Educação.

O governador, vice-governador, pre-

sidente da Alerj, líder de governo, lí-

deres de partidos e entidades do ser-

viço público estadual se reuniram no

dia 12/3. Nessa data Cabral confir-

mou a sua disposição de colocar o

projeto na pauta. No dia 14/3, nas

escadarias do Palácio Tiradentes, re-

presentantes das entidades sindicais

e deputados realizaram ato para pro-

testar conta a medida do governador

e informar a população sobre o as-

sunto. Importante ainda foram as ma-

térias publicadas nos jornais, que aju-

daram a sensibilizar a população, de-

putados e o governador.

Atividades contra a PEC
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Cabral afirmou que as duas áreas se-

riam prioridades. Não é quebrando a

estabilidade que os serviços vão me-

lhorar. Mas sim com condições de

trabalho adequadas, salários decen-

tes e respeito ao plano de cargos

aprovado na Alerj.
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12/3 - Entidades se reúnem com Cabral

Não se esqueça!

No dia 10/4, o Sintuperj tem

reunião com o governador para

tratar da pauta de reivindicações.

Dia 12/4 tem assembléia geral.

20/3 - Plenária no Auditório 13

Mobilização

31/03 - Sessão do Conselho Universitário

21/3 Audiência Pública na Assembléia Legislativa14/3 - Sintuperj realiza debate sobre a PEC 03

20/3 - Plenária no HUPE

14/3 - No mesmo dia ato na Frente da Alerj


