
O ano de 2006 passou e com ele felizmente se foi o governo Rosinha Garotinho, um dos piores da história do
Estado do Rio de Janeiro. O novo governador Sergio Cabral assumiu no dia 1º de janeiro de 2007 com um discurso
de que pretendia mudar a forma de governar este Estado, embora tenha sido apoiado pelo casal Garotinho. Para os
trabalhadores é temeroso ouvir expressões do tipo “choque de gestão”, pois isso geralmente não tem significado
melhorias na qualidade do serviço público nem valorização dos profissionais, pelo contrário, tem acarretado mais
perdas de direitos e arrocho salarial.

Ainda nos dias finais de 2006, soubemos pela imprensa da possibilidade de atraso do salário de dezembro do
funcionalismo estadual, o que motivou vários sindicatos, inclusive a APEFAETEC, a elaborar, no dia 27 de dezembro,
um manifesto que alertava sobre a gravidade de tal fato e solicitava uma audiência com o novo governador no Palácio
Guanabara no dia 4 de janeiro. Neste dia, um grupo de sindicalistas esteve no Palácio, sendo recebido pelo assessor
especial da Secretaria de Fazenda, Jorge Gama. Com uma grande expectativa e sem saber, até o final da primeira
semana de janeiro, se realmente receberíamos o salário sem atraso, afinal o calendário de pagamentos foi cumprido.
Contudo, não podemos esquecer que mais uma vez – tal como em 2003 -, apresentou-se o risco dos servidores
estaduais e suas famílias ficarem em meio a disputas entre grupos políticos, tendo seu legítimo e legal direito ao salário
ameaçado.

Depois de anunciar no final de janeiro, cortes orçamentários nas áreas de educação (quase 9%), atingindo
também a Faetec e a Uerj, o governo foi bombardeado pela opinião pública que, através de cartas indignadas aos
jornais, destacou a contradição do discurso do governador Sergio Cabral, que declarara durante a campanha eleitoral
que a educação seria prioridade. Pressionado, o governo recuou e anunciou que não haveria cortes nestas áreas. De
qualquer forma, a APEFAETEC continuará vigilante para qualquer possibilidade de corte de verbas na Faetec e já
protocolamos no Palácio Guanabara um pedido de audiência com o governador.

Portanto, não podemos simplesmente acreditar nos belos discursos de mudança, mas sim estarmos bem
mobilizados para exigir que esse novo governo prove que será diferente do nefasto período Garotinho.

No mês de janeiro, os profissionais de educação tem suas merecidas férias, embora nem sempre com
dinheiro no bolso ... Contudo, a diretoria da APEFAETEC não pôde parar, principalmente com um início de
ano de novo governo.

Além de termos organizado um esquema de plantão de atendimento na sede durante o mês de janeiro,
no dia 5 tivemos uma audiência com o subsecretário de Ciência e Tecnologia, Luiz Edmundo. Na reunião,
relatamos a série de problemas existentes na Faetec e passamos a ele nossa pauta de reivindicações. O
subsecretário se comprometeu a agendar uma audiência com o secretário de Ciência e Tecnologia, Alexandre
Cardoso.
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APEFAETEC se reúne com o novo presidente da Faetec

No dia 8 de janeiro, fomos recebidos em audiência pelo novo presidente da Faetec, o professor titular da
Faculdade de Direito da Uerj, Nelson Massini.

Apresentamos nossa pauta de reivindicações e discutimos todos os itens. O presidente disse que pretendia
rever todos os contratos firmados pela Faetec, principalmente com cooperativas, e com a provável redução de
gastos, existiriam recursos para mais investimentos nas escolas técnicas.

O presidente se comprometeu, a partir daquele momento, a descongelar nosso plano de cargos e salários,
cumprindo-o integralmente. Sobre o reajuste salarial, encaminharia nosso pedido ao governador e em relação ao
vale-transporte, faria uma análise do orçamento para tentar garantir recursos permanentes.

A questão da transferência dos profissionais cedidos da Secretaria de Estado de Educação à Faetec também
foi objeto de debate, com o presidente ciente da importância deste projeto, pelo qual também se comprometeu a
apoiar e encaminhar.

Sobre o ponto das eleições diretas, o sr. Massini declarou que já estava em preparação um edital para a
realização de eleições até o final de março, garantindo a nomeação do primeiro colocado e de um mandato com
duração de dois anos. Com os novos diretores eleitos, a presidência discutiria um concurso de relotação e a
possibilidade de redução da carga horária dos profissionais técnico-administrativos de 40 para 30 horas.

Desconto em folha dos associados da Apefaetec

Depois de muito trabalho, finalmente o desconto em folha foi publicado no Diário Oficial no dia 7 de
dezembro. Possivelmente, em março já acontecerá o desconto mensal (0,5% do vencimento) nos contra-
cheques dos associados. Durante este ano faremos uma grande campanha de filiação em todas as unidades
para podermos garantir uma estrutura compatível com as necessidades de nossa categoria, tais como sede
devidamente equipada, assistência jurídica, imprensa regular, entre outros. Lembre-se que você servidor é
responsável pelo fortalecimento de nossa luta e por isso, é muito importante se filiar a APEFAETEC.
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Concursados de 2002

Desde a publicação de uma lista parcial de concursados de 2002 em nosso último jornal e no site, que não
paramos mais de receber telefonemas e e-mails de outros concursados querendo a inclusão de seus nomes na
listagem. Todos os nomes foram repassados para a concursada Fátima, que está em contato permanente com o
procurador do Ministério Público do Trabalho (MPT), Dr. Rodrigo Carelli. Soubemos que o procurador deverá
ter uma reunião com o presidente da Faetec nas próximas semanas a fim de averiguar a posição da nova direção em
relação ao cumprimento integral da ação judicial que obriga a Faetec a chamar todos os concursados que forem
necessários para substituir os inúmeros contratados que ainda estão trabalhando. É importante também pressionar
o juiz Leydomir Lago para que obrigue a Faetec a cumprir a ação judicial.

Portanto, temos uma perspectiva de aumento do número de concursados na Faetec e provavelmente, a
necessidade de um novo concurso público.

Processo Concursados da Faetec: ACPU 983.2004.066.01.00.2

Site do MPT - RJ: www.prt1.mpt.gov.br
Procurador do Trabalho Responsável pelo Processo: Rodrigo Carelli – Av. Churchill, 94, 11º andar, Centro – (21)
3212-2000.

E-mail do procurador: rodrigo@prt1.mpt.gov.br
Telefones do procurador: (21) 3212-2043  /  3212-2048

Site do TRT – RJ: www.trtrio.gov.br
Juiz do Processo: Leydomir Lago - 66ª Vara do Trabalho - Rua do Lavradio, 132, 9º andar, Centro - (21) 2220-
8848 / 2102-5166.

Última Audiência: 06/10/2005

Data da Sentença: 22/02/2006
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Audiência de conciliação na Justiça sobre o Plano de Cargos e Salários

A advogada Dra. Roselene, responsável pela ação do Plano de Cargos e Salários, conseguiu marcar
uma audiência de conciliação com o juiz que está com o processo. Esta audiência estava marcada para o dia
11 de janeiro, mas o Tribunal de Justiça adiou-a para 15 de fevereiro, às 14 horas, na 1ª Vara de Fazenda
Pública. Esta será uma ótima oportunidade de fortalecermos a luta pelo cumprimento desse direito, pois ela
se soma à negociação que já estamos estabelecendo com a presidência da Faetec.

1ª Assembléia Geral de 2007 e eleição para o Conselho

Convocamos todos os profissionais da rede Faetec a participarem de nossa 1ª assembléia geral, a ser realizada
no dia 14 de março, às 14 horas, possivelmente em Quintino. Estamos negociando com a presidência da Faetec o
abono de ponto para os participantes. Em breve colocaremos em nosso site a confirmação do local e do abono.

Na semana seguinte à assembléia geral, realizaremos as assembléias por unidade para a eleição dos representantes
do Conselho Deliberativo, órgão que, pelo nosso estatuto, está acima da Diretoria da APEFAETEC, e pelo qual
compete analisar as medidas necessárias tomadas pela Associação para a execução de suas atribuições e finalidades,
além de propor medidas de caráter econômico e financeiro.

4º Congresso da APEFAETEC

A diretoria da APEFAETEC já formou uma
comissão para organizar nosso 4º Congresso. Nesta
ocasião, discutiremos os rumos das lutas dos servidores
públicos em geral e a nossa em particular, durante o
ano de 2007, entre outros assuntos.

Aviso

Gostaríamos de pedir a compreensão de todos
para algumas falhas em nosso site. Isso se deve ao fato
de ainda não termos condições financeiras de pagar um
profissional para se responsabilizar por ele. Porém, com
a arrecadação do desconto em folha, muito em breve
poderemos sanar estas falhas e ter um site que mantenha
a categoria bem informada. O site da APEFAETEC é
www.apefaetec.org.br

Seminário da Direção da APEFAETEC

No dia 7 de março estaremos realizando, em nossa sede da Lapa, a partir das 10
horas, um seminário de direção, evento que será aberto a todos os servidores que desejarem
comparecer para debater as conjunturas nacional e estadual e um plano de lutas.


