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ASSEMBLEIAS DERROTAM REITORIA

Com quase 300 pessoas presentes, assembleia aprova continuidade da greve e da luta

A quantidade de pessoas que lota-
ram o anfiteatro para uma das maiores 
assembleias da história recente de nos-
so Sindicato mostrou a determinação em 
contribuir com o justo movimento rei-
vindicatório da categoria. A lista de pre-
sença contou com 285 assinaturas. Além 
de técnico-administrativos que vieram 
de todos os lugares, estudantes e docen-
tes ratificaram a força da greve unificada.

Acreditamos que o número expres-
sivo deveu-se à disputa que estava por 
vir. Em um ato desesperado, assessores 
do reitor tentaram arregimentar servido-
res técnico-administrativos para ir à as-
sembleia e votar pelo fim da greve. No 
início da semana, um grupo de professo-
res também tentou fazer o mesmo com a 
categoria docente. No entanto, ambas as 
tentativas foram frustradas. A correção 
das demandas prevaleceu e o espírito de 
luta continua reinando na Universidade.

Após a saudação das entidades As-
duerj, DCE e APP-CAp, o coordenador 

Agenda de lutas
Terça, (14/08), 14h, Alerj, Ato em Defesa da Uerj
Quarta, (15/08), 7h, Praça do Rio Comprido, Ato em Defesa do Cap-Uerj e da Uerj
Quinta, (16/08), 16h, auditório a confirmar: Assembleia Comunitária

geral do Sintuperj, Jorge Luis Mattos 
(Gaúcho), apresentou os informes iniciais. 
Segundo Gaúcho, não havia propostas por 
parte da reitoria, “apenas ataques como 
as ações judiciais contra o movimen-
to”. Acrescentou ainda que “a categoria 
não vai se curvar diante das investidas 
da Reitoria até que, tal como a Fasubra 
fez em âmbito federal, o governo apre-
sente uma proposta concreta para nós”.

Para completar as informações, o 
também coordenador geral do Sindica-
to, César Lopes, disse que na reunião de 
segunda-feira, dia 06/08, “a Reitoria não 
apresentou nenhuma proposta concreta 
para a categoria a não ser a instalação de 
uma comissão tripartite com o governo do 
Estado”. E acrescentou que “não podemos 
abrir mão da autonomia universitária e 
deixar que o governo mude uma propos-
ta aprovada no Conselho Universitário”.

Manobra frustrada
Em uma tentativa de inviabilizar a as-

sembleia, uma assessora do reitor pediu 

questão de ordem para que se abrisse dis-
cussão antes de votar a continuidade da 
greve. Ao submeter a questão de ordem ao 
voto, o coordenador geral Alberto Men-
des lembrou que “a Reitoria em nota disse 
que os técnicos não precisavam de cursos 
acadêmicos. No entanto, estamos compro-
vando que, em matéria de democracia, nós, 
técnico-administrativos, damos aulas”.

A questão de ordem foi derrota-
da e a categoria decidiu passar ime-
diatamente ao processo de votação.

A votação, então, foi realizada e, por 
contraste visual, comprovou-se que a maio-
ria esmagadora dos técnico-administrativos 
quer a CONTINUIDADE DA GREVE. 

Lamentamos o “papelão” cumprido por 
alguns assessores que insistem em medir 
forças com o movimento organizado para 
blindar o reitor e o governador do Estado 
e novamente alertamos: é mais importante 
pensar uma solução para os problemas e 
apresentar uma proposta aceitável do que 
ficar arquitetando planos inescrupulosos.

BOLETIM INFORMATIVO SINTUPERJ - ANO VI - 13/08/2012
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A derrota sofrida pela Reitoria da 
Uerj nas assembleias das categorias do-
cente e técnico-administrativa é um cla-
ro recado às autoridades universitárias 
e ao governo estadual. Agora, eles que 
se preparem, pois o movimento tende a 
crescer e radicalizar, a fim de que saia-
mos do impasse provocado pela recusa 
em atender as demandas das categorias. 

Uma pauta de reivindicações justa, 
um movimento organizado e uma von-
tade de vencer foram ingredientes fun-
damentais para a grande vitória da con-
tinuidade da greve. Foram várias reuni-
ões que ocorreram com a reitoria e não 
produziram resultados satisfatórios. Na 
segunda-feira, dia 06/08, tivemos um en-
contro e deste resultaria um documento 
a ser redigido pela reitoria e apresen-
tado para as entidades no dia seguinte. 

Entendemos que a Reitoria e o go-
verno do Estado precisam apresentar, 
urgentemente, uma proposta concre-
ta para os técnicos, o que pode abrir 
perspectivas reais para a negociação.

Categoria rejeita ameaças
A votação massiva dos trabalhadores 

pela continuidade da greve foi também a 
representação de que a categoria rejeita 
manobras e não aceita manipulação ou 
chantagem no espaço que é legítimo da 

O Sintuperj marcou presença em uma das maio-
res mobilizações da história recente dos trabalha-
dores. Organizada pelos servidores públicos fede-
rais do estado do Rio de Janeiro, uma grande pas-
seata saiu da Candelária e parou a Av Rio Branco.

Os trabalhadores repudiaram as políticas de sucatea-
mento do serviço público do governo Dilma, sobretudo nas 
áreas da Educação e da Saúde. Dos prédios, papeis picados 
eram jogados como forma de apoio à luta dos servidores. 

Os diretores do Sintuperj, Jorge Mattos, o Gaú-
cho, e da Asduerj, Juliana Fiúza, saudaram a ma-
nifestação e declararam todo o apoio da comu-
nidade da Uerj à luta dos servidores federais.

A mobilização não se abateu diante da tentativa da Polícia 
Militar em acabar  rapidamente com a manifestação, apressan-
do a passeata, e seguiu em sua manifestação até a Cinelândia. 

DERROTA É RECADO 
PARA AUTORIDADES

luta e patrimônio dos trabalhadores: as 
assembleias. Nem a presença de pessoas 
do segundo escalão vigiando o voto foi 
capaz de inibir a consciência daqueles que 
querem o melhor para a Universidade.

Ao som de “no sol, na chuva, a greve 
continua”, os trabalhadores deram uma 
resposta em alto nível aos que tentavam 
golpear a democracia. O coordenador 
ge¬ral do Sintuperj, Alberto Mendes, ca-
lou a assessoria da Reitoria quando ques-
tionou: ”queria ver vocês cobrarem do 
reitor o cumprimento das normas universi-
tárias e dar posse aos conselheiros eleitos”.

Crise de identida-
de pode explicar desespero

O desespero em tentar acabar com a 
greve dos técnicos pode ter uma relação 
com uma “crise de identidade” que alguns 
membros da Reitoria devem ter. Isto porque 
há um ditado, atribuído a uma passagem re-
ligiosa, que diz: ”não se pode servir a dois 
senhores”. Ou seja, quem é assessor do rei-
tor não pode arvorar-se defensor dos traba-
lhadores. Para isto, deve, em primeiro lugar, 
entregar o cargo, já que não é possível re-
presentar duas instâncias ao mesmo tempo.

A história da Universidade, in-
felizmente, foi escrita com capí-
tulos dedicados à traição política. 

Nossa categoria sempre esteve alerta 

aos oportunistas que utilizam seus cargos 
para influenciar e confundir as pessoas e 
impor-lhes uma derrota importante. Não 
há lugar para traidores em nosso meio.

Calendário de luta é aprovado 
Após a votação, muitos dos que foram 

apenas para votar pela saída da greve se 
retiraram.  Mas a assembleia transcorreu 
normalmente e aprovamos as ativida-
des da semana. Serão dias de muita luta, 
para que possamos intensificar a mo-
bilização e fazer valer nossos direitos.

Na terça-feira, iremos novamente à As-
sembleia Legislativa. Convocamos todos 
para estarem, a partir das 14 horas, na es-
cadaria da Alerj. O retorno dos Deputados 
do recesso representa mais uma possibili-
dade de abrir negociação com o governo.

Na quarta-feira, 15/08, a partir das 7 
da manhã, na praça do Rio Comprido,  re-
alizaremos  um ato público em defesa do 
Instituto de Aplicação, o CAp-Uerj. A ma-
nifestação tem como objetivo denunciar as 
precárias condições de trabalho naquele 
local e defender um importante espaço de 
formação tanto para a comunidade univer-
sitária quanto para a comunidade externa. 

O Sintuperj conclama todos à par-
ticipação e pede, se possível, que os 
estudantes utilizem o uniforme es-
colar, para facilitar a identificação.


