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Ofício n. 08/2016/ADCEFET-RJ

Rio de Janeiro, 01 de abril de 2016

Para: Prof. Carlos Henrique Figueiredo Alves,

Diretor-Geral do Cefet/RJ

Conselheiros(as) do Conselho Diretor (CODIR) do Cefet/RJ

Assunto:  Protocola pauta de reivindicações sobre condições de trabalho e estudo na unidade Maracanã após 

inundações.

Prezado Prof. Carlos Henrique Figueiredo Alves,

Prezados(as) Conselheiros(as) do Conselho Diretor (CODIR) do Cefet/RJ,

A  diretoria  da  Adcefet-rj,  Seção  Sindical  do  Andes-Sindicato  Nacional,  entidade  representativa  dos

docentes do Cefet/RJ, no uso de suas atribuições regimentais e estatutárias, encaminha a pauta de reivindicações

aprovada na 158a Assembleia Geral da Adcefet-rj SSind, ocorrida em 21 de março de 2016, fomentada pelo debate

sobre as condições de trabalho e estudo na unidade Maracanã do Cefet/RJ após as inundações de março.

Na certeza de que há acordo sobre a necessidade de se garantir condições de trabalho e estudo adequadas

para todos e todas,  especialmente em situações de crise,  aguardamos um posicionamento sobre a pauta e nos

colocamos ao dispor para esclarecimentos.

Saudações cordiais,

Professor Alberto Jorge Silva de Lima

Presidente

Professora Marta Maximo Pereira

Secretária-Geral
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PAUTA DE REIVINDICAÇÕES SOBRE CONDIÇÕES DE TRABALHO E ESTUDO NO CAMPUS
MARACANÃ APÓS INUNDAÇÕES1

 Criação de um plano de emergência e contingência para situações de crise;

 Garantia de orçamento para situações de crise;

 Mapeamento  das  condições  de  trabalho  e  estudo,  com  emissão  de  laudo  sobre  riscos  de  acidente  e
insalubridade;

 Garantia de adicional por insalubridade e pagamento de hora-extra aos terceirizados;

 Transferência das coordenações do DEMET que se encontram no térreo do Bloco A e do protocolo para
andares superiores, com estudo de outros setores que necessitem ser transferidos;

 Emissão  imediata  do  laudo  de  potabilidade  da  água  e  que  a  instituição  ofereça,  emergencialmente,
bebedouros com água mineral em toda unidade, com prazo;

 Garantia de um calendário de reposição das aulas com o adiamento do início da semana de provas e abono
das faltas dos estudantes e servidores em virtude da paralisação por falta de condições de trabalho e estudo
entre os dias 14/03 e 21/03;

 Solicitar a reativação das comportas através de obras que visem minimizar os efeitos das chuvas;

 Submeter  a  contratação de  serviços  terceirizados pelo Cefet/RJ  à  inclusão de  cláusulas  específicas  de
garantia de segurança aos trabalhadores;

 Prever, no plano de emergência,  que a avaliação sobre o retorno às atividades seja realizada por uma
comissão,  em  cada  campus,  formada  por  representação  paritária  de  estudantes,  docentes,
técnico-administrativos em educação e terceirizados;

 Reativação da CIPA (Comissão Interna de Prevenção de Acidentes) e SESMT (Serviço Especializado em
Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho).

1 Aprovada pela 158a Assembleia Geral da Adcefet-rj SSind, ocorrida em 21 de março de 2016.


