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 Mui tas un ivers idades 
estão em greve desde o dia 10 de 
novembro de 2017 e neste 
momento  con tab i l i zam 39 
instituições em greve, com 
dados atualizados em 24 de 
novembro.  Técnicas e técnicos 
administrat ivos da UFU se 
reuniram em assembleia no dia 
16 de novembro de 2017 e em 
consonância com a orientação da 
FASUBRA deflagraram greve por 
tempo indeterminado.
 A pauta de reivindicação 
da nossa greve é:

EIXOS DA GREVE

Ÿ Defesa da Carreira dos 
TAES!

Ÿ Negociação Salarial Já!
Ÿ Nenhum direito a menos!
Ÿ Contra o aumento da 

contribuição 
previdenciária!

Ÿ Não à Reforma da 
Previdência!

Ÿ Revogação do PDV!
Ÿ Em defesa do ensino 

superior público, gratuito e 
de qualidade!

Ÿ Em defesa dos serviços 

públicos!
Ÿ Contra o PLS 116/17 – 

demissão por avaliação 
negativa (fim da 
estabilidade)

Ÿ Em defesa dos hospitais 
universitários.

CAMPANHAS GERAIS

Ÿ Participar da campanha 
pela revogação da reforma 
trabalhista

Ÿ Campanha contra a retirada 
do título de patrono da 
educação de Paulo Freire.

Ÿ Contra a reforma da 
previdência

Ÿ FORA TEMER!!!

CAMPANHAS DE 
ESCLARECIMENTO 

ESPECÍFICAS

Ÿ Desmonte da carreira
Ÿ Contra o Fim da 

estabilidade – demissão 
por avaliação negativa

Ÿ PDV
Ÿ Implicações da reforma 

trabalhista – terceirização 
nas universidades.

Ÿ Em defesa da jornada de 30 
horas (jornada contínua 
com turnos ininterruptos)

Ÿ Em defesa dos Hospitais 
universitários! Revogação 
da Empresa Brasileira de 
Serviços Hospitalares 
(Ebserh) e em defesa dos 
empregos dos 
trabalhadores ebserhianos.

Ÿ Contra a retirada de 
qualquer direito adquirido 
pela Categoria 
(reposicionamento dos 
aposentados, 30 horas, 
26%)

Ÿ Paridade entre ativos e 
aposentados

Ÿ Contra qualquer 
perseguição e demissões a 
qualquer ativista da base 
da FASUBRA! Reintegração 
dos demitidos já!

DEPUTADO E DEPUTADA 
QUE VOTAR A FAVOR DA 
R E F O R M A  D A 
PREVIDÊNCIA NÃO SE 
REELEGE EM 2018!

CLG DE TAE’s UFU
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