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Nova
palestra
APEFAETEC

promovida

pela

Dando sequência à programação das
atividades do Pré V Congresso da
APEFAETEC, iremos promover a palestra do
jornalista Vito Gianotti (pesquisador e
coordenador do Núcleo Piratininga de
Comunicação), que abordará o tema da
história das lutas dos trabalhadores e alguns
dilemas e desafios que prevalecem na
conjuntura atual. Anote aí: 20/08, às 18:30 h,
no auditório da E.T.E. Ferreira Viana.
A primeira palestra, ocorrida no início
do mês, proferida pelo sociólogo José
Ricardo Ramalho (professor do IFCS/UFRJ),
contou com um bom público de servidores e
de alunos da escola, que se mostraram
bastante interessados nas questões tratadas
pelo palestrante a respeito das recentes
transformações no mundo do trabalho e suas
implicações políticas e sindicais.
Paralisação dos servidores da Faetec
No dia 13 de agosto, os servidores da
Faetec farão uma paralisação de 24 horas e
participarão, junto com outras categorias do
funcionalismo público, de uma passeata ao
Palácio Guanabara, conforme decisão da
assembléia da APEFAETEC realizada em
25/06, no Teatro do Cetep Quintino, e da
assembléia do Movimento Unificado dos
Servidores Públicos Estaduais – Muspe, que
ocorreu no dia 27/06, no auditório do
Sindsprev.
A data de 13/08 foi escolhida em
razão da terceira reunião do Muspe com o
secretário de Planejamento, sr. Sergio Ruy
Barbosa, que acontecerá no dia 14/08, às 11
horas, quando o governo pretende anunciar
se haverá reajuste salarial e, em caso
positivo, qual o índice e quais as categorias
contempladas.
A paralisação e a grande passeata
que sairá do Largo do Machado em direção
ao Palácio Guanabara tem como objetivo
exigir do governador Sérgio Cabral Filho
(PMDB), um reajuste emergencial de 15%
para todo o funcionalismo público estadual,

além de outros itens da pauta unificada do
Muspe, tais como: recomposição das perdas
salariais (70%), data-base unificada (1° de
maio), incorporação das gratificações, plano
de carreira para o funcionalismo, fim das
fundações no serviço público e realização de
concursos públicos imediatamente, além da
manutenção e da recuperação do Iaserj.
Denúncia feita ao MPE/RJ
A APEFAETEC deu entrada no
Ministério Público Estadual – MPE/RJ com
uma denúncia pública contra a famigerada lei
do “contratão”, que prorroga o período de
vigência do contrato de trabalho por tempo
determinado, de três para cinco anos. A
referida lei, de iniciativa do governo e
aprovada recentemente pela Alerj, revela a
quebra de princípios constitucionais que
devem imperar na administração pública,
pois guarda o enorme perigo de se converter
em política sistemática de admissão no
serviço público e
de submeter
o
preenchimento dos cargos, em múltiplos
órgãos e unidades do serviço público
estadual, a mesquinhas razões de ordem
político-partidária e eleitoral.
Um outro aspecto importante que
envolve essa questão é a lógica da
precarização das relações de trabalho.
Retira-se, com esta lei, a possibilidade e o
estímulo de grande número de cidadãos
laboriosos e qualificados ingressarem no
serviço público, e aí fazerem carreira e
dedicar o seu esforço e a sua capacidade
técnica em favor da população. Amesquinhase, pois, as condições de trabalho, retirando,
por um lado, direitos e garantias do
trabalhador. Por outro, subtraem-se as
necessárias consistência e estabilidade que
devem vigorar nas ações e nas iniciativas do
serviço público.
Desse modo, visando ao interesse
público maior, tendo em vista a melhor
prestação dos serviços ofertados à
população – o que somente pode se efetivar
com a manutenção e o desenvolvimento de
um quadro funcional estável e que seja
admitido por republicanos critérios de

imparcialidade e de mérito –, a APEFAETEC
pretende, com esta denúncia ao MPE/RJ, dar
a sua contribuição para a anulação de uma
lei que poderá, em seus efeitos, ser
sobremaneira danosa ao povo carioca e
fluminense.
Reunião com representantes dos pais dos
alunos da Faetec
A diretoria da APEFAETEC participou
de uma reunião com representantes dos pais
de alunos da Faetec, em sua sede, em
15/07. Este encontro teve como objetivo
debater algumas mazelas que têm afetado
as condições de trabalho dos servidores e de
estudo dos alunos. Decidiu-se pela
elaboração de um documento cuja questão
principal é a demanda de realização imediata
de concurso público visando suprir as
carências de servidores administrativos e
docentes na rede. O documento será
encaminhado ao Governador do Estado.
Convênios
Servidor, conheça as vantagens
oferecidas pelos planos de saúde UnimedRio e Memorial Saúde oferecidas aos
associados da APEFAETEC. São descontos
que chegam até 40% em relação aos planos
individuais. Maiores informações sobre estes
e outros convênios estão disponíveis em
nosso site. Confira!
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