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A greve mais longa da história

urante os 132 dias da greve mais longa da
história da categoria o que não faltou foi luta.
E não poderia ser diferente. A deflagração do
movimento paredista demonstrou mais uma vez ser
a única forma mais acertada que temos de defender
os nossos direitos e nossas instituições, de construir
uma educação pública, gratuita, laica e de qualidade
socialmente referenciada e de garantir melhor qualidade
de vida para os(as) trabalhadores(as) da educação.
O Estado de Goiás marcou presença durante todo
o processo da greve. Participamos das caravanas nacionais
da FASUBRA, dialogamos e pressionamos os reitores das
Instituições Federais de Ensino para garantir avanços nas
pautas específicas e para fazerem a intervenção nacional,
unimos forças a outras categorias do Serviço Público
Federal para forçar uma negociação efetiva com o governo
e para garantir o melhor acordo possível.
A greve em nosso estado, além da UFG, também
demonstrou envolvimento dos Institutos Federais. Dos sete
IFs que se mobilizaram na base da FASUBRA, dois (IFG e
IF Goiano) são de Goiás, com a participação dos Campus de
Inhumas, Anápolis, Uruaçu, Aparecida de Goiânia, Goiânia,
Goiânia Oeste e Cidade de Goiás (IFG) e do Campus de Iporá
e Ceres (IF Goiano), bem como as reitorias dos Institutos. O
fim da greve não significa o fim da luta.
Compreendemos que a luta dos técnicoadministrativos vai muito além das pautas financeiras.
No campo da luta especifica, temos pontos importantes de

nossa pauta que precisamos elaborar projetos discutidos nas
bases, para levarmos para a mesa de negociação até o mês
de maio de 2016, como por exemplo: atualização do projeto
de racionalização dos cargos e atualização das atribuições e
das exigências de ingressos nos cargos. Precisamos, ainda,
elaborar nossa proposta de dimensionamento da força de
trabalho e modelo de distribuição de vagas nas IFE; proposta
de democratização das IFE; debate nacional e local sobre
assédio moral, entre outros.
Ainda existem questões negociadas que
precisamos estar atentos com a sua finalização como
por exemplo: portaria de afastamento para capacitação,
regulamentação do uso de disciplinas isoladas para
mudança de nível de capacitação, edital do Plano
Nacional de Capacitação para 2000 vagas de graduação
e 2000 de especialização, entre outras.
No campo da luta geral, vamos continuar lutando
contra o projeto de lei de autoria do Senador José Serra (PSDB/
SP) que altera o sistema de partilha do pré-sal, retirando os
royalties dessa importante riqueza nacional para a educação
e saúde. Contra o fim do Abono Permanência e suspensão
dos Concursos Públicos. Além disso, existem pautas que
ainda precisam ser construídas, entre elas a regulamentação
do artigo 151 da Organização Internacional do Trabalho,
que regulamenta o nosso direito de greve, com negociação
coletiva e estabelecimento da data base. O avanço nessa pauta
é fundamental para evitarmos longos movimentos que geram
transtornos, prejuízos e desgastes na comunidade acadêmica.
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