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CATEGORIA EXIGE: QUEREMOS PCC JÁ! 
Mais uma rodada de negociações e nada!

O líder do Governo na Alerj, depu-
tado André Corrêa (PSD), disse 
que não há nenhuma proposta do 

Governo para os Técnico-Administrativos. 
Quanto à pauta, informou que apenas teve 
autorização do governador para falar sobre 
a Dedicação Exclusiva. Segundo o parla-
mentar, é preciso encerrar a greve para que 
a DE seja apresentada na Assembleia Le-
gislativa. 
A conversa com o deputado não agradou 
em nada aos dirigentes que exigiram um 
compromisso formal. Também estavam 
presentes a deputada Janira Rocha (PSol), 
e Roberto Henriques (PSD).
Durante o encontro, os diretores do Sintu-
perj mostraram o jornal em que o gover-
nador se comprometeu a implantar a DE 
e a reformulação da carreira dos técnicos, 
ainda este ano. O deputado pegou o jornal 
e disse que mostraria ao governador. Pe-
diu um tempo para dar um retorno sobre os 
outros itens e foi categórico ao reafirmar 
o que disse inicialmente: “a proposta está 
feita”.

Negociação interna 
Depois da derrota da reitoria nas assem-

bleias setoriais, principalmente a do Sin-
tuperj, foi formada uma comissão de ne-
gociação sobre a carreira. A Portaria que 
nomeia os três Coordenadores Gerais do 
sindicato foi uma forma que a reitoria usou 
para evitar assumir seu “recuo tático”, de-
vido ao vexame na assembleia dos técnico-
administrativos.
Duas reuniões foram realizadas sobre a 
proposta de mudança no Plano de Carreira 
aprovada no Consun. 
O primeiro encontro ocorreu no dia 17 de 
agosto, sexta-feira. O Sintuperj deixou 
CLARO que a proposta é aquela aprovada 
no Conselho e sugeriu inclusão de pontos 
como triênio e outros direitos ainda não 
contemplados na minuta. No tocante às 
classes, representa a essência do plano. 
Chamamos atenção para o prazo de apro-
vação na Alerj.
Uma nova rodada foi marcada para segun-
da, dia 20/08. Foram discutidos novamente 
os pontos polêmicos. Diante do impasse, a 
reitoria ficou de analisar a proposta e apre-
sentar um novo texto.
O Sintuperj está procurando o diálogo e foi 
transparente ao afirmar, anteriormente, que 
não participaria de tentativas protelatórias 

Agenda de lutas 
Ida à Alerj, 22/08, 16h
Assembleia Comunitária, 23/08, 14h, Aud. 13
Ato na Radial Oeste, 23/08. Concentração às 16h, na Uerj.

ou de obstrução da luta. NÃO VAMOS 
PERMITIR QUE A CATEGORIA SEJA 
PREJUDICADA. Há concepções diferen-
tes quando se fala em utilização dos títulos 
ou mudança nos níveis. O MAIS IMPOR-
TANTE É QUE NOSSA PROPOSTA DE 
CARREIRA VÁ PARA A ALERJ!

Avançar na luta
Nosso movimento é vitorioso! Nesses dois 
meses conseguimos retomar a unidade do 
movimento, além de pressionar reitoria e 
Governo do Estado para que se mexessem 
a fim de atender as demandas das cate-
gorias. Vencemos diversas batalhas nas 
assembleias, nas ruas e nos corredores da 
universidade.
Precisamos avançar mais. Vamos retor-
nar à Alerj para pressionar os deputados. 
O Comando de Greve tem sido recebido 
pelas autoridades porque nos fazemos re-
presentar. É a força das pessoas nas ruas, 
acompanhando as direções, que tem feito 
a diferença. A Uerj está na rua, Cabral a 
culpa é sua!

Avante companheiros!



Em defesa do Cap e da Uerj
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O Comando de Greve se reuniu com o 
presidente da Alerj, deputado Paulo Melo 
(PMDB). No encontro, as entidades en-
tregaram a pauta de reivindicações dos 
três segmentos da universidade, em greve 
unificada há mais de dois meses. Paulo 
Melo se comprometeu a levar as reivin-
dicações ao governador e perguntou se o 
atendimento destas eram suficientes para o 
término da greve na universidade. É mais 
uma prova de que a paralisação da uni-
versidade incomoda, e muito, ao governo. 

Moradores e transeuntes das adja-
cências do Colégio de Aplicação da Uerj 
(Cap-Uerj) acompanharam uma gran-
de passeata da comunidade universitária 
em defesa daquela instituição pelas ruas 
do Rio Comprido. Também em greve, 
o Cap-Uerj atravessa sérias restrições 
para o desenvolvimentos de suas ativi-
dades, entre elas a falta de um refeitório.

Moradores e transeuntes saudavam 
a manifestação, que questionava a fal-

ta de investimentos do Governo do es-
tado na Educação e pedia a abertura 
de negociações para pôr fim a greve.

No dia anterior (14/08), a comunidade 
universitária promoveu um ato público em 
defesa da Uerj em frente à Alerj. Na oportu-
nidade, o Comando de Greve buscou o diá-
logo com parlamentares e agendou reuniões 
nos dias 15 e 16, com o presidente da Alerj 
e com o líder do Governo, respectivamente.

Presidente da Alerj recebe entidades
Paulo Melo se comprometeu a dar 

um retorno sobre as negociações com o 
governador do estado e solicitou que o 
Comando de Greve se reunisse com o lí-
der do Governo, deputado André Corrêa 
(PSD). Também participaram do encontro 
os deputados Paulo Ramos (PDT), Rober-
to Henriques (PSD), Comte Bittencourt 
(PPS), Luís Martins (líder do PDT) e Ro-
bson Leite (PT). A participação signifi-
cativa dos parlamentares é uma demons-
tração do respeito à comunidade da Uerj.

Sintuperj, Asduerj e DCE não se 
furtarão ao diálogo, e continuarão lu-
tando por condições dignas de tra-
balho e estudo para a universidade. 

Após passeata, abraço simbólico no CAp

Na manhã de quinta-feira (16/08), o 
Comando de Greve reuniu-se com os di-
retores de unidades acadêmicas da Uerj. 
Durante o encontro, o Sintuperj reiterou a 
importância da comunidade universitária 
não aceitar as investidas da reitoria da uni-

Toma que o filho é teu
versidade que tenta se eximir da respon-
sabilidade sobre os contratos precários, 
delegando aos diretores a incumbência 
de contratar e/ou renovar os contratos de 
docentes. A assessoria jurídica orientou 
devolver a responsabilidade  para a Copad.

Formandos de Letras: #Negocia Cabral

Legal é retirar ação judicial

Durante a cerimônia de colação de 
grau, estudantes do curso de Letras er-
gueram cartazes da campanha #Nego-
cia, Cabral. Docentes que participavam 
do evento apoiaram a iniciativa e atribu-
íram a responsabilidade pela greve da 
universidade ao governador do estado.

greve da universidade vai contra um 
direito garantido constitucionalmente. 

Na página do Sintuperj, você pode 
assinar a petição pela retirada das ações 
judiciais e ajude a garantir mais esse di-

Servidor! A greve é o último instru-
mento que você possui para lutar pela 
valorização de seu trabalho. As ações 
movidas pela reitoria da Uerj que ten-
tam criminalizar o atual movimento de 

reito. Na oportunidade, assine também 
o abaixo-assinado pela abertura de ne-
gociações do governador Sérgio Cabral.

No dia 30 de julho, os formandos das 
Ciências Sociais também manifestaram 
seu apoio à campanha que pede a abertu-
ra de negociações do Governo do estado 
com a universidade. Então está esperan-
do o que governador? Negocia, Cabral!


