10 de março de 2016

Carreira: é hora de aprimorar
Estamos vivendo um momento muito delicado da conjuntura
nacional: de um lado, os golpistas ameaçando derrubar a República
e, do outro, um governo que ataca os direitos dos trabalhadores e adota
atitudes ao gosto das elites que sempre mandaram no país.
Para implementar o ajuste fiscal, o governo anuncia a reforma da
Previdência Social, cortes no orçamento que praticamente inviabilizam
instituições como as universidades federais, aumentos de impostos –
como a volta da CPMF – leilão de bens públicos, como de aeroportos,
ferrovias, portos e hidrelétricas.
Fora tudo isso, o governo ainda ameaça com a Desvinculação das
Receitas da União, que permite o redirecionamento de 20% do orçamento da União para o pagamento da dívida pública. São medidas que
garantirão ao Planalto o cumprimento do superávit primário de 0,5%
definido para este ano.
Além disso, o governo pretende reduzir a realização de concursos
públicos e deixar do jeito que está a saúde pública. A Empresa Brasileira
de Serviços Hospitalares (Ebeserh) só ainda não entrou na UFRJ porque
o Sintufrj, apoiado por outros setores de luta da universidade, garante
as mobilizações para impedir a privatização dos nossos hospitais.

MOMENTO É DE DISCUSSÃO E LUTA
Apesar das adversidades, a Fasubra e os sindicatos de sua
base, como o Sintufrj, dão prosseguimento à discussão do aprimoramento do Plano de Cargos e Carreira dos Trabalhadores
Técnicos-Administrativos em Educação (PCCTAE) e ao cumprimento integral do acordo de greve que envolve as pautas nacional
e específica da categoria. No nosso caso, ainda temos que lutar
pelo atendimento da pauta interna entregue à Reitoria para
avançarmos na implementação do turno contínuo com jornada
de 30 horas, no combate ao assédio moral e para a aprovação de
vagas na graduação e na pós-graduação, na UFRJ.
O Iº Encontro de Aprimoramento da Carreira realizado pela
Fasubra em fevereiro, estabeleceu que até o dia 18 de março,
os sindicatos deverão encaminhar à Federação, o resultado
das discussões com a categoria sobre pontos estratégicos para
o aprimoramento da nossa carreira, tais como: racionalização
de cargos, aumento dos padrões de vencimento e capacitação,
dimensionamento, saberes e competências, técnico-substituto,
entre outros.

Calendário de reuniões setoriais

Por conta disso, o Sintufrj conclama toda a categoria a se lançar nessa tarefa de rever a carreira e apontar aonde tem que mudar
e como. É a nossa vida profissional e salarial que exigem mudanças e temos que estar na liderança das decisões a serem tomadas.
As negociações com o MEC e o MPOG já estão sendo agendadas.

Participe dos debates, companheiros!

Nossas decisões têm que chegar na Fasubra no prazo.
Na segunda-feira, 14, a reunião será no Fundão; na terça-feira, 15, no Centro da Cidade; e na quarta-feira, 16, na Praia Vermelha.

Assembleia Geral

Na quinta-feira, dia 17, o Sintufrj realiza assembleia geral, às 10h, no auditório do CT, com a seguinte pauta:
Avaliação da conjuntura nacional.
Discussão do calendário do XI Consintufrj.
Eleição de delegados à plenária nacional da Fasubra nos dias 1, 2, 3 e 4 de abril.

