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Sintuperj e reitoria discutem termo de 
encerramento de greve

A C o o r d e n a ç ã o 
Executiva do Sintuperj 
e a Reitoria da Uerj 

colocaram em pauta a assinatura 
do Termo de Compromisso 
de Saída de Greve dos 
técnico-administrativos da 
universidade, aprovado em 
assembleia na última quinta-
feira (25/08). O encontro 
ocorreu no final da tarde 
desta terça-feira (30/08), e 
contou com a participação 
dos coordenadores gerais do 
Sintuperj Jorge Luís Mattos de 
Lemos (Gaúcho) e Antônio 
Virgínio, do coordenador de 

Formação e Comunicação 
Social Carlos Alberto Silveira, 
do reitor Ruy Garcia Marques, 
do chefe de gabinete Roberto 
Dória, e do assessor Celso 
Santos.

O Sintuperj cobrou do reitor 
a assinatura do documento 
com os termos de saída de 
greve, que não foi assinado 
até o fechamento desta 
matéria (01/09). Ruy Garcia 
afirmou que ainda não poderia 
concordar com o documento 
porque está na dependência de 
um parecer do departamento 
jurídico da Uerj sobre o item 

6 do Termo de Compromisso 
de Saída de Greve. Ele solicitou 
um prazo maior por estar sem 
um responsável pela divisão 
jurídica da universidade, pois 
os advogados entregaram 
seus cargos em comissão após 
a extinção da Procuradoria 
Geral da Uerj na sessão do 
Conselho Universitário do dia 
03/08.

O Sintuperj lamenta 
essa posição, haja vista que 
todos ainda são técnico-
administrativos da Uerj e, dessa 
forma, teriam de cumprir uma 
determinação da Reitoria.
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A Diretoria Executiva do 
Sintuperj e os servidores 
t é c n i c o - a d m i n i s t r a t i v o s 
ligados à Uezo, Centro 
Universitário Estadual da 
Zona Oeste, seguem buscando 
o diálogo amplo com todos 
os segmentos possíveis dos 
poderes Executivo e Legislativo 
para que sejam conduzidas 
as negociações que foram 
acordadas nas reuniões com 
os setores governamentais 
no mês de julho, antes do 
recesso parlamentar que 
teve início no dia 29/07.
Após a decisão de assembleia 
que deliberou pela suspensão 
da Greve e retorno ao Estado de 
Greve para acompanhamento 
das negociações, no dia 
03/08, os técnicos da Uezo 
encaminharam dois ofícios 
para o presidente da Alerj, 
deputado estadual Jorge 
Picciani (PMDB), o interlocutor 
do Executivo estadual na 

Assembleia Legislativa (Alerj), 
deputado estadual Edson 
Albertassi (PMDB), e os 
parlamentares Gustavo Tutuca 
(PMDB), André Lazaroni 
(PMDB) e Marcelo Freixo 
(PSOL), que colocaram seus 
mandatos à disposição para 
facilitar o diálogo com as 
demais instâncias de poder, 
comunicando a decisão da 
categoria pela saída de greve 
como forma de mostrar a 
confiança da categoria na 
palavra dada pelo Governo 
do Estado e a disposição 
da mesma para o diálogo.
Até o momento, por questões 
de agenda pessoal, já que 
muitos parlamentares 
também estão envolvidos 
com campanhas eleitorais 
em suas cidades de origem, e 
também por conta do recesso 
parlamentar na Assembleia 
Legislativa, os técnicos da Uezo 
não conseguiram uma reunião 

para que seja reiniciado o 
diálogo que busca contemplar 
os anseios da categoria.
Os servidores técnico-
administrativos reivindicam a 
garantia do custeio para a Uezo 
e a formalização do grupo 
de trabalho que irá discutir 
questões relacionadas ao 
Plano de Carreira dos técnicos 
da Universidade, pautas 
consideradas importantes e 
necessárias para a manutenção 
da instituição e dos 
trabalhadores da mesmas. Os 
técnicos e docentes da Uezo, 
que construíram unidade pelas 
reivindicações da instituição, 
estão no aguardo de uma 
reposta positiva por parte do 
interlocutor do Governo junto 
à Alerj, deputado estadual 
Edson Albertassi, para que 
o diálogo seja restabelecido 
e as justas reivindicações da 
categoria sejam atendidas.

Técnicos da Uezo seguem mobilizados 
para garantir negociações das pautas


