
MOÇÃO DE APOIO À GREVE DOS/DAS SERVIDORES/AS TÉCNICO-

ADMINISTRATIVOS/AS 

O Fórum de Pós-Graduandos da UFPR (FPG/UFPR) vem, por meio desta 

moção, solidarizar-se e apoiar a luta dos/das servidores/as técnico-

administrativos/as do Paraná e de todo o Brasil. 

Servidores/as de quase 50 Instituições Federais de Ensino Superior já aderiram 

à greve nacional. Em Curitiba, na Universidade Federal do Paraná (UFPR) e na 

Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), os/as servidores/as 

aderiram à greve há três semanas, reivindicando, além das pautas nacionais, 

pautas locais como contratação de novos profissionais, redução da jornada de 

trabalho para 30 horas e regulamentação do adicional de periculosidade e 

insalubridade. Nacionalmente, o movimento grevista luta pelo aumento do piso 

salarial de 1,8 para 3 salários mínimos e contra a privatização dos espaços 

públicos através das terceirizações, que precarizam o atendimento da 

população e intensificam o trabalho técnico-administrativo. 

Entendemos que o direito de greve é conquista histórica da luta da classe 

trabalhadora por melhores condições de trabalho, garantido 

constitucionalmente. Porém, na grande mídia e em parte da comunidade 

acadêmica, em todo período de greve constata-se uma criminalização do 

movimento grevista, procurando mostrar que a sociedade não deve arcar com 

o ônus da luta dos/as trabalhadores/as, que, desafortunadamente, estão 

inseridos em serviços com péssimas condições. Essa posição, que pretende 

deslegitimar um direito fundamental, procura trazer à tona a aparente idéia de 

que os serviços de secretaria, biblioteca, RU etc. não podem parar, sob pena 

de um prejuízo imenso à população. Entretanto, destacamos que tais serviços 

já não são executados com qualidade devido às condições de trabalho ora 

apresentadas e que, portanto, apenas a luta e a reivindicação podem angariar 

atenção e conquistas às demandas apresentadas. 

Além disso, somos a favor de uma educação 100% pública e gratuita, 

comprometida e referenciada na sociedade; da saúde pública verdadeiramente 

pública e atrelada aos interesses do povo brasileiro e não gerida por empresas 



terceiras que buscam, antes, a lógica do lucro; e da organização autônoma 

dos/das trabalhadores/as na luta não só por melhores condições de trabalho, 

mas por uma sociedade mais justa. 

Dessa forma, o Fórum de Pós-Graduandos da UFPR manifesta seu apoio 

incondicional e irrestrito à greve dos/das servidores/as de nossa Universidade, 

colocando-se junto desse movimento na luta por suas pautas e por uma 

sociedade verdadeiramente livre da exploração.  

 

Sem mais, 

Fórum de Pós-Graduandos da UFPR  

Curitiba, 06 de julho de 2011 


