
Combater o ataque do Governo Pezão contra os trabalhadores do Estado do RJ com Greve Geral! 

A dramática situação na qual os trabalhadores da
UERJ se encontram não é recente e nem uma surpresa.
Os terceirizados e os contratados já sofriam com atrasos
de salário desde 2014, assim como a falta de recursos
para  fazer  com  que  a  Universidade  funcionasse  era
latente.  Vale  lembrar  que,  no  final  de  2014,  o  Reitor
antecipou o recesso de fim de ano em 2 dias devido as
inúmeras manifestações dos terceirizados da limpeza da
Universidade  reivindicando  que  seus  salários  fossem
pagos. 

Com  o  aprofundamento  da  crise  econômica
mundial, a aguda crise política devido aos escândalos de
corrupção  promovidos  pelos  partidos  da  ordem  –  PT,
PMDB, PSDB, DEM, PP, etc. – e com o esgotamento do
modelo social-liberal encabeçado pelo PT, culminando no
desmantelamento da Petrobras  e em rombos sucessivos
nas  contas  públicas  do  país,  a  situação  do  serviço
público, em geral, e da educação do Estado do Rio de
Janeiro,  em  particular,  se  deteriorou  ainda  mais.  É
justamente nesses momentos de crise que o Estado tem
que escolher um lado. E, como de praxe, em meio a mais
grave crise atravessada pelo país desde 2002, o Estado
fez a sua escolha:  a  escolha de manter  os lucros dos
empresários  e  dos  privilégios  dos  deputados  em
detrimento dos salários dos servidores e trabalhadores. 

A  comprovação  desse  fato  é  muito  simples:
Enquanto o governo do Pezão anuncia o parcelamento
dos salários dos servidores, o não pagamento do 13º e
das  bolsas  e  contratos  referentes  a  estudantes,
residentes e terceirizados, vemos na mídia o anúncio de
isenções  fiscais  bilionárias  para  empresas  que  se
instalarão  provisoriamente  no  período  dos  jogos
olímpicos,  subsídios  milionários  para  a  Supervia  e  o
aumento dos salários dos deputados, além da garantia de
todos os seus privilégios. Em todo esse tempo, mesmo
com as constantes mobilizações organizadas por setores
independentes  e  coletivos  de  oposição  para  que
houvesse assembleias de servidores, o SINTUPERJ se

negou a fazê-las e afirmava que a situação dos técnicos
universitários  da  UERJ  era  segura.  TRAIDORES!
Precisam ser  denunciados  por  seu  atrelamento  com a
reitoria e o patrão Pezão e pelo abandono da categoria à
própria sorte em todos os espaços! 

A  escolha  do  Estado,  embora  não  nos
surpreenda  dado  sua  relação  promíscua  com  os
interesses  capitalistas,  não  pode  e  nem  deve  ser
encarada  como normal.  Afinal,  se  tá  faltando  dinheiro,
porque  conceder  subsídios  e  isenções  fiscais  para
empresas?  O parcelamento  dos  salários  é  só  o  início.
Com as olimpíadas no ano que vem, a expectativa é que
a situação fiscal se deteriore ainda mais e a realidade do
servidor fique ainda mais dramática. Nesse contexto, qual
pode ser a saída para a UERJ e seus trabalhadores? Os
secundaristas de São Paulo e os estudantes da UERJ já
mostraram o caminho: o da luta! 

O governo  propõe um corte  de verba  altíssimo
para  o  ano  que  vem  que,  se  acatado  pela  ALERJ,
representa  um perigo  para  o  funcionamento  da  UERJ.
Ademais, o desmantelamento da educação pública abre
espaço pras OS’s, já tão conhecidas pela área da saúde
do  Estado  do  RJ  e  que,  na  prática,  representam  a
privatização  da  saúde  e  educação.  Nova  fronteira  da
burguesia de serviços incentivados pelos programas do
PT-PMDB  como  PROUNI  e  PRONATEC.  Os
trabalhadores  têm  muito  pouco  a  perder  na  atual
conjuntura, a não ser os seus grilhões! Nesse sentido, a
ACS/FOB conclama a todos os trabalhadores da UERJ
para se mobilizarem e organizarem uma greve geral em
conjunto  com  outras  categorias  do  serviço  público
estadual, além de um ato conjunto em defesa da UERJ e
da Educação pública no dia 16 de Dezembro, na ALERJ.
Somente  a  organização  da  categoria,  sua  ampla
mobilização e participação nos atos e nas lutas que virão
são capazes de garantir que a educação pública não seja
privatizada  e  que  os  pagamentos  de  todos  os
funcionários sejam regularizados. 
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CONTRA OS CORTES DE VERBAS, ORGANIZAR A GREVE GERAL DO SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL!
NENHUM DIREITO A MENOS! PELA REGULARIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DO

FUNCIONALISMO PÚBLICO! 

IR AO COMBATE SEM TEMER, OUSAR LUTAR, OUSAR VENCER! 
AVANTE! 


