
Rio de Janeiro, 31 de agosto de 2012. 

 

Aos prezad@s servidores técnico-administrativos, 

 

Deflagramos a nossa greve no dia 02 de julho de 2012 e, ao longo desses dois meses, 
construímos uma mobilização forte, que teve como uma de suas conquistas locais a 
criação da nossa seção sindical. 

Ao longo desta caminhada, tivemos muitas outras conquistas, como a nossa presença em 
diversos Atos Públicos; o debate sempre qualificado em nossas Assembleias Gerais sobre 
os rumos do nosso movimento e a mobilização nacional; a nossa participação em outros 
fóruns deliberativos, como as Plenas do SINASEFE, em Brasília, e nas assembleias do IFRJ 
e do SINDSCOPE. 

Acompanhamos de perto as negociações com o governo, sempre discutindo 
coletivamente o processo negocial e aprofundando as análises das propostas 
apresentadas pela entidade sindical que nos representa – SINASEFE – e pelo governo. 

Diante do cenário que se estabeleceu, o qual avaliamos profundamente ao longo dessas 
últimas semanas, em nossa 11ª Assembleia Geral da categoria, foi votada e aprovada 
por ampla maioria a suspensão da greve e o retorno às atividades na próxima 2ª 
feira, 03/09. 

Esta deliberação demonstra a força e a coragem da nossa categoria, e reafirma a 
consistência e a lucidez da nossa mobilização, que não se encerra com a suspensão desta 
greve. Estamos (re) construindo a nossa identidade no CEFET/RJ e a participação de 
tod@s neste processo é fundamental! 

Ressaltamos que, conforme colocado pelos representantes dos servidores TAEs na 
reunião realizada com a Direção Geral em 30 de agosto de 2012, embora exista a 
assinatura do Termo de Acordo com o governo pela FASUBRA, é necessário aguardar o 
encerramento da greve para se iniciar a discussão sobre a dinâmica das atividades no 
período “pós-greve”.  

Destacamos novamente que, na 114ª Plena do SINASEFE, houve a deliberação pela 
assinatura do acordo com o governo para os TAEs, condicionada à inclusão de 3 pontos 
da pauta do SINASEFE.  Nesse sentido, serão feitas alterações no Termo de Acordo 
celebrado com o governo e, neste novo termo, possivelmente constarão orientações 
mais específicas relativas aos critérios para a reposição. 

Reafirmamos que não haverá corte de ponto e que as diretrizes das atividades 
“pós-greve” serão discutidas após a assinatura do acordo entre a entidade sindical 
que nos representa (SINASEFE) e o Governo Federal, acordo ao qual estaremos 
sujeitos. 

 

Para outros esclarecimentos, disponibilizamos nossos contatos: cmcefetrj@gmail.com; 
comissaoeticacefetrj@gmail.com  
 

Sigamos juntos em defesa das nossas reivindicações e por uma educação pública, 
gratuita e de qualidade. 

 

Comando de Greve dos Servidores Técnico-Administrativos do CEFET/RJ 


