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Entenda os motivos das paralisações dos dias 09 e 10 de agosto:
Na ultima assembléia
discutimos os problemas locais
e
nacionais
que
estão
prejudicando a cada dia nossa
categoria.
A valorização como técnicoadministrativo que tanto lutamos
para conquistar está sendo

perdida a cada vez em que não
temos
nossos
direitos
respeitados.
É verdade que a situação
nacional é caótica e que o
governo Temer implementa uma
política de destruição dos
serviços públicos, mas nossa

situação se torna pior quando
somos desrespeitados pelos
Gestores da UFRRJ que não
cumprem o que prometeram no
processo eleitoral.
Os ataques de Temer estão
sendo reproduzidos por nossos
Gestores.

INSALUBRIDADE
É muito difícil viver e sustentar sua família com o
salário sem qualquer reajuste, enquanto tudo aumenta de
maneira insustentável.
Diante dessa realidade, o Reitor, a Pró Reitora e a Comissão
de Insalubridade piora ainda mais o que já nos impõe o
Governo Temer, não pagando a insalubridade que os
trabalhadores têm direito! Reduzir hoje, por omissão, 10 ou
20% nos salários dos técnico-administrativos da UFRRJ
chega a ser uma grande covardia. Por isso precisamos dizer
BASTA!

30 HORAS-COM TURNOS CONTÍNUOS
Os órgãos de fiscalização estão atuando com uma grande ofensiva nas Universidades e
retirando direitos conquistados com muita luta. Mas na Rural os Gestores estão se antecipando e nos
prejudicando ou não aplicando o que conquistamos ou usando a desculpa do sistema para retirar
esses direitos.
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É o caso das 30 horas-Turnos Contínuos.
Provamos a todos os Conselheiros, inclusive com
o aval do Procurador dessa Universidade, a
legalidade das 30 Horas com Turnos Contínuos.
Aprovado por unanimidade. Naquele momento
provamos que vários locais já realizavam 30
horas com turnos contínuos nessa universidade
há mais de 10 anos, inclusive é o que permite a
universidade funcionar nos horários noturnos
com o déficit no quadro.
E o que ocorreu com nossa conquista? A
Administração, destacando o Reitor e a Pró
Reitora Administrativa, ignoraram, não indicando
os representantes da Administração para formar
a Comissão que tem a tarefa de implementar as
30 Horas com Turnos Contínuos nos locais em
que ainda não ocorreu a implementação.
E onde já se realiza há vários anos? Usando a
desculpa da mudança de freqüência, que apenas
mudou o responsável, ameaça tirar este direito
legal dos setores. BASTA! Exigimos respeito!

Péssimas condições de trabalho, assédio moral,
adoecimento e insegurança
A universidade passa por um momento crítico.
Precisamos de muita unidade para defende- la. O corte
no orçamento, o ataque a autonomia universitária e a
democracia geraram muito atos nacionais e locais e
serviu para que
realizássemos assembléias
comunitárias com a presença da Reitoria e buscássemos
o diálogo, mas isto não nos impede de identificar os
problemas que vivemos por omissão e falta de
democracia dessa Administração.Temos, hoje, uma
Administração que não consegue entender que só com o
respeito e muito diálogo iremos enfrentar todos os
ataques desse e de qualquer governo que tenha uma
política de desmonte das universidades. Não reconhecer
que estamos regredindo com os chefes que colocam os
trabalhadores à disposição da PROAD em número cada
vez maior, que temos uma estatística de adoecimento
preocupante, que vivemos uma insegurança enorme
nessa universidade e que a frase “Não posso fazer
nada” repetida por quem deveria ter iniciativa frente
essa realidade, só piora essas situações.
BASTA! Merecemos trabalhar com dignidade. Por
que é importante parar nos dias 09 e 10 de Agosto?
É um momento de fortalecer todas as nossas lutas
para darmos um BASTA a todos os ataques que
temos sofrido! É pelo direito a receber os
percentuais de Insalubridade e Periculosidade,

pelas 30 Horas com Turnos Contínuos na UFRRJ,
pelo respeito aos técnico-administrativos, pela
campanha salarial, pela luta contra o desemprego,
pela defesa dos serviços públicos, pelos nossos
direitos, que faremos paralisação nos dias 09 e 10
de Agosto.

