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Campos dos Goytacazes, 04 de agosto de 2017. 
 
 
Ofício ADUENF nº 62/2017 
 
Ao 
Excelentíssimo Governador do estado do Rio de Janeiro 
Sr. Luiz Fernando de Souza  
Avenida Pinheiro Machado, S\N 
Rio de Janeiro, RJ 
 
C\C Prof. Magnifico Reitor da UENF, Prof. Luís Cesar Passoni. 
        Secretário Estadual de Fazenda, Sr. Gustavo Barbosa. 
        Secretário Estadual de Ciência, Tecnologia, Inovação e Desenvolvimento  
        Social, Sr. Gustavo Reis Ferreira  
 
Excelentíssimo senhor governador, 
 

Vimos pela presente informar que em assembleia realizada no dia de ontem 
(03\08\17) os docentes da Universidade Estadual do Norte Fluminense (UENF) 
aprovaram o início de uma greve por tempo indeterminado. A deflagração deste 
movimento tem como pauta única a demanda de que sejam pagos imediatamente os 
salários atrasados referentes ao 13º de 2016 e aos meses de Maio e Junho de 2017; 
além do estabelecimento de um calendário de pagamentos para os demais meses, e 
também para o 13º salário de 2017. 

 
Lembramos a Vossa Excelência que a UENF é uma das principais universidades 

brasileiras, e que recebeu recentemente, e pela terceira vez, o Prêmio de Destaque na 
Iniciação Científica e Tecnológica na categoria Mérito Institucional do Conselho 
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). Esse prêmio, acrescido 
a outras conquistas amealhadas ao longo dos seus quase 24 anos de história, a serem 
completados no próximo dia 16\08, é uma demonstração de que temos continuado a 
trabalhar com intensa dedicação, em que pesem as profundas dificuldades enfrentadas 
pela falta de pagamento de nossos salários.  Entretanto, chegamos ao limite do 
comprometimento de nossa capacidade de continuar trabalhando sem o devido 
pagamento de nossos salários. 
 

Queremos ainda lembrar a Vossa Excelência que os docentes da UENF são 
uma das únicas categorias de todo funcionalismo estadual do Rio de Janeiro cujos 
contratos seguem o regime de Dedicação Exclusiva, o que nos impede de termos 
outras fontes de vencimentos. Tal condição contratual serve para agravar de forma 
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profunda as dificuldades financeiras que são causadas pela ausência de pagamento de 
nossos salários. 

Em face do que está apontado acima, aproveitamos ainda para solicitar que 
vossa excelência realize urgentemente uma audiência onde possamos dialogar 
diretamente sobre a situação criada na UENF com a ausência do pagamento dos 
nossos salários. 
 
 
 

Atenciosamente, 
 
 

 
_______________________________________ 

Profa. Luciane Soares da Silva 
Presidente da ADUENF 

Pelo Comando de Greve 
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