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FASUBRA estará presente em quatro
oficinas no Fórum Social Temático 2012

O Fórum Social Mundial
acontece de 24 à 29 de janeiro,
em Porto Alegre (RS). O evento
divulgou toda sua programação,
que estará concentrada no
campus central da Universidade
Federal do Rio Grande do Sul
(UFRGS), na capital gaúcha.

No primeiro dia do evento, 24
de janeiro, acontece a Mesa 1 -
Crise capitalista: causas,
impacto e consequências para o
mundo da educação -, com
presença de representantes das
organizações Conselho Interna-
tional de Educação para Adultos

(Icae, na sigla em inglês), Conselho de Educação de Adultos
da América latina (CEAAL), Faculdade Latino-americana de
Ciências Sociais (Flacso), entre outras.

O destaque do FME será a “Sessão Especial Conjunta do
FME e Fórum Social Mundial: Memória, justiça, verdade: os
direitos humanos e as lutas sociais”, na sexta-feira (27), no
auditório da Faculdade de Direito da UFRGS, com presença
de Camila Vallejo, Emir Sader, Pablo Gentilli, Boaventura Souza
Santos, a Ministra Maria do Rosário e Ignácio Ramonet.

Na mesma sexta-feira, está programado para começar o
seminário Caminhos da Educação Popular na América Latina,
que terminará no sábado (28). A atividade será na Faculdade
de Educação da UFRGS, a partir das 9h.

Fasubra apresenta aspectos conceituais do piso em oficina sobre PCCTAE
A FASUBRA Sindical foi

recebida pelo MPOG, no dia 18
de janeiro, em oficina que
debateu o Plano de Cargos e
Carreira da Categoria.

Foram debatidos também
temas como :  Racionalização,
Reenquadramento, VBC,
Carreira, Aposentados entre
outros.

A Federação defendeu sua
posição de concentrar esforços
no processo negocial até o dia
31 de março, prazo limite para
que o MPOG apresente de fato
uma proposta concreta de
reajuste salarial, sendo que, a
FASUBRA trabalha com a
referência de 3 salários míni-
mos, desta forma todos os
servidores serão contem-
plados, inclusive aposentados.

Em relação ao VBC, a
FASUBRA defende que ele seja
para os que tiveram perdas
salariais e sofreram injustiça.

Na tocante a questão dos
aposentados a Federação luta
pelo reposicionamento e
garantia dos direitos adquiridos
durante a carreira.

Para isso, já ficarão agenda-
das duas reuniões, a primeira
ocorrerá no dia 31 de janeiro,
para a construção final do
relatório da oficina, e a segunda
para o dia 1º de fevereiro, dia
do início do processo de
negociação.

Avaliação da oficina
A oficina mostrou que é

preciso fazer uma discussão
aprofundada sobre o piso

salarial, com estudo de
evolução do piso desde os
governos FHC.

Outra sugestão foi
fazer uma pesquisa
comparativa das carreiras
do MEC e de outros
poderes. “Sobre a oficina
considero bastante
positiva a iniciativa, mas
precisamos que vocês
definam prazos para
apre-sentar soluções a
questões relativas à
concepção de carreira e
racionalização.

Para ler o conteúdo na
íntegra você pode acessar
aos vídeos que estão
disponíveis em
www.facebook.com.br/
assufrgs.org.br

Já está definida a programação cultural do Fórum Social Temático 2012

 As maiores atrações são os shows de Leci Brandão (24, em POA), Nando Reis (25, em Canoas),
Gilberto Gil (26, em Canoas), Mundo Livre SA (27, em São Leopoldo) e Racionais (28, em POA).

 Além dos shows principais, que acontecem no Anfiteatro Pôr do Sol, em Porto Alegre; no Parque
Eduardo Gomes, em Canoas; e no Centro de Eventos da Prefeitura, em São Leopoldo, diversos ou-
tros espaços serão ocupados pela cultura.

 Na capital, haverá ainda um palco no terraço da Usina do Gasômetro, um no Largo Zumbi dos
Palmares (Epatur) e outro no Acampamento Intercontinental da Juventude (Parque Harmonia).

 O projeto MusicAmérica completa a programação com shows em Porto Alegre, dia 24, em Novo
Hamburgo, no dia 25, e em São Leopoldo, no dia 28. Na atividade, cantores, compositores e trova-
dores de diversos países da América Latina se apresentarão.

24/01 - Show Geral de Abertura –
Porto Alegre - Anfiteatro Pôr do
Sol
 19h - Falas de Abertura
 19h20min - Indígenas
 19h40min- MúsicAmérica
21h10min - Mestres Grios e
Tribuwudu
21h50min - BFN/W Negro/
Hantaru Attack Frontal/Rebelião
 22h10min - Atitud Maria Marta
 22h50 min- Rutera
 23h20min - Leci Brandão

 25/01 - Show Geral
Canoas - Parque Eduardo Gomes

 Confira abaixo a programação dos shows gerais:

 18h – Branco e Abu
 19h – BIL / ACRER
 20h - Produto Nacional
 20h30min- Nando Reis

26/01 - Show Geral
 Canoas - Parque Eduardo Go-
mes
 18h - Mateus Possebon
 19h - Bil
 20h30min - Gilberto Gil

27/01- Show Geral
 São Leopoldo - Centro de
Eventos da Prefeitura
19h - E.S. Alambique

20h - Claudio Nilson
20h30min – Bleff
21h50min - De Falla
22h30min - Autoramas e B. Negão
23h - Mundo Livre S.A.

28/01 – Show Geral Encerramento
– Porto Alegre - Anfiteatro Pôr do
Sol
19h -Trobo Brasil/Zumbira e Os
Palmares/ Casa da Sogra
20h - Indigentes e R.E.D
21h - Rinoceronte e Bandinha
DiDaDó 22h - Macaco Bong e con-
vidados
 23h - Racionais

Começa negociação com o governo para

Campanha Salarial 2012
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Em 2011, a sociedade
Rogério Viola Coelho &
Advogados Associados
ajuizou até o dia 31 de
dezembro do ano de
2011 cento e oitenta e
uma (181) novas ações,
distribuídas entre aproxi-
madamente 18 dife-
rentes pretensões, con-

QUADRO DEMONSTRATIVO

forme quadro demons-
trativo colacionado ao
final.

Quanto aos preca-
tórios e RPVs inscritos
para pagamento no ano
de 2011, o referido escri-
tório de advocacia rea-
lizou 1.456 pagamentos.
Destes, 183 foram preca-

tórios, 1.009 mediante
requisição de pequeno
valor (RPV) e 264 por
meio de alvará judicial.

Para o ano de 2012
foram inscritos preca-
tórios que beneficiarão
cerca de 120 pessoas,
cujo pagamento será
efetuado no decorrer

* Juros progressivos do FGTS;
* Restituição do Imposto de Renda;
* Revisão do pagamento do adicional por tempo de serviço p/ o servidor médico e médico-veterinário;
* Averbação de tempo trabalhado em  empresa pública e soc. Economia mista;
* Gozo de férias durante afastamento para licença por capacitação;
* Pagamento de função gratificada;
* Restabelecimento do pagamento da URP;
* Revisão do enquadramento nos níveis de capacitação;
* Revisão do enquadramento no PCCTAE – após retorno ao serviço público;
* Conversão da licença prêmio em pecúnia;
* Licença prêmio para o enquadramento;
* Correção monetária sobre atrasados de exercícios anteriores;
* Suspensão de desconto salarial;
* Restabelecimento do auxílio-transporte;
* VBC;
* Desvio de função;
* Concurso público;
* Restabelecimento do pagamento do adicional de insalubridade;
* Revisões de aposentadoria (EC 41/2003).

deste ano. Oportuno es-
clarecer que até 30 de
novembro de 2011, já
haviam sido inscritas 139
RPVs para pagamento
em janeiro de 2012, ex-
plicitando também que
as requisições de pe-
queno valor são pagas
em média dois meses

após a sua inscrição,
podendo, assim, serem
expedidas e pagas em
qualquer mês do ano.

Por derradeiro, no que
atine aos atendimentos,
informamos que de
janeiro a dezembro do
ano de 2011, foram aten-
didos com hora marcada

no referido escritório 466
servidores da UFRGS e
retornadas 604 ligações
de iniciativa dos servi-
dores, sem contabilizar
as ligações de iniciativa
do escritório. Respon-
demos, também, cerca
de 900 e-mails que che-
garam ao escritório.

                                   Objeto da ação

DIA NACIONAL DE LUTA
24 de janeiro

APOSENTADOS

INFORMA
Balanço da Assessoria Jurídica - Exercício 2011

Alguns órgãos públicos
federais, inclusive, as
Universidades, suspende-
ram o pagamento do au-
xílio-transporte dos ser-
vidores que não utilizam o
transporte coletivo no des-
locamento para o serviço e
daqueles que não apre-
sentaram os bilhetes utili-
zados, com base na Orien-
tação Normativa n°. 4, de
08 de abril de 2011, da
Secretaria de Recursos Hu-
manos do Ministério do
Planejamento, Orçamento
e Gestão.

Segundo a referida Ori-
entação Normativa é veda-
do o pagamento das despe-
sas efetuadas com trans-
porte seletivos e especiais
ou veículo próprio, sendo,
ainda, o pagamento do au-
xílio-transporte condi-
cionado à apresentação
dos bilhetes utilizados.

Todavia, o servidor pú-

blico pode receber auxílio-
transporte, mesmo que
utilize condução rodoviária
seletiva ou especial ou até
mesmo o veículo próprio,
desde que não haja outro
meio de transporte no
trajeto entre sua residência
e o local de trabalho ou lhe
seja impossibilitada a
escolha.

O Superior Tribunal de
Justiça firmou posição no
sentido de que é devido o
auxílio-transporte ao
servidor, independen-
temente do meio de
transporte utilizado para o
deslocamento para o
serviço e da apresentação
de bilhetes utilizados. Não
há, portanto, como vincu-
lar o pagamento somente
ao transporte coletivo de
massa, uma vez que, pela
finalidade da norma, ha-
vendo despesa, há neces-
sidade de ressarcimento.

Caso tenham interesse em
ingressar com ação judicial, os
servidores deverão para
agendar atendimento com a Drª
Fernanda, do escritório Rogério
Viola Coelho, e comparecer
munidos dos seguintes docu-
mentos:

- Cópia do RG e CPF;
- Cópia do último contra-

cheque;
- Fichas financeiras dos

últimos 12 (doze) meses;
- Comprovante de residência

em nome do servidor (água, luz,
telefone, etc.);

- Cópia de alguns dos bilhetes
utilizados;

- Documento que informe
quais as linhas de transporte
existentes para deslocamento
do servidor com a descrição do
valor da passagem (as empresas
de transportes, a rodoviária de
Porto Alegre e de outros muni-
cípios disponibilizam esta infor-
mação). Este documento é
fundamental para a aferição do
valor a ser indenizado ao servi-
dor, pois, segundo a pacífica
jurisprudência sobre o tema, o
valor do auxílio deverá ser o me-
nos oneroso para a Admi-
nistração.

Ação Judicial  – Auxílio Transporte

A Coordenação de Assuntos de Aposentadoria promoverá no DIA NACIONAL
DE LUTA, um buffet de frutas e sucos, para seus associados e Direção Nacional
da FASUBRA,  a atividade integra o Fórum Social Temático, que acontecerá em
Porto Alegre, de 24 à 29 de janeiro.

A atividade da Coordenação da ASSUFRGS, acontecerá no dia 24 de
janeiro(terça-feira), às 10h, no saguão da reitoria na UFRGS.
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