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Assembleia aprova Consulta sobre as novas instalações em GAROPABA

Campanha Salarial 2012

Funcionários dos três poderes
planejam Greve Geral

A negativa do Palácio do
Planalto em reajustar salá-
rios dos servidores públi-
cos neste ano e a irritação
com os megassalários de
ministros encorajaram lí-
deres sindicais do funcio-
nalismo federal nos três
poderes a ameaçar o go-
verno com uma greve ge-
ral a partir de abril. Após
nove anos de trégua com
a administração petista,
sindicatos e associações de
categorias que represen-
tam mais de um milhão de
funcionários cobram uma
proposta concreta de au-
mentos para este trimes-
tre. Mas o secretário de
recursos humanos do Mi-
nistério do Planejamento,
Duvanier Paiva, afirmou ao
Correio que “2012 já está
negociado” e as próximas
negociações terão como
alvo 2013.

 “Eles (sindicatos) sa-
bem disso. Se fôssemos
conceder as reivindicações
salariais de todas as cate-
gorias, apresentadas ano

passado, o impacto na fo-
lha seria de R$ 40 bilhões”,
disse Paiva. No Orçamen-
to da União em vigor, o
governo concedeu R$ 1,6
bilhão em reajustes, mas
eles se restringiram à área
educacional. O principal
negociador do governo
não acredita em greve ge-
ral e ressalta que os canais
estão permanentemente
abertos. Ele lembra, contu-
do, que o calendário elei-
toral vai encurtar o tempo
de negociações em dois
meses. Por lei, essa discus-
são deve terminar em ju-
lho. “Os sindicatos são ma-
duros e os eventuais acor-
dos vêm da boa vontade
das duas partes”, apostou.

 As 17 entidades que se
reuniram terça-feira em
Brasília para discutir a cam-
panha salarial unificada ig-
noram a advertência e pro-
metem protocolar, no pró-
ximo dia 24, uma lista de
sete reivindicações,
encabeçada pelo aumento
dos vencimentos, nos mi-

nistérios do Planejamento
e Casa Civil, no Supremo
Tribunal Federal (STF) e nas
mesas das duas casas do
Congresso. Sindicalistas
afirmam que o governo
conseguiu dividir o movi-
mento, no ano passado,
graças a acordos separa-
dos e ao voto de confiança
vindo de boa parte do pes-
soal do Executivo.

 Indignação
“Voltamos à mesma

pauta de 2011, mas com a
grande diferença no discur-
so. A insatisfação é geral e
fortalece a unidade que
não houve no ano passa-
do”, disse Rolando
Malvásio Júnior, diretor da
Federação dos Sindicatos
dos Trabalhadores das Uni-
versidades Públicas
(Fasubra). Sua expectativa
é de que todo o conjunto
de 32 representações de
servidores caminhem jun-
tas até o fim, sem repetir

Fonte: Correio Braziliense

o insucesso da última cam-
panha, quando a Confede-
ração dos Trabalhadores
no Serviço Público Federal
(Condsef), principal
agremiação do funcionalis-
mo, manteve o diálogo
com o governo.

 Para Malvásio, os servi-
dores também reagiram
com indignação às reporta-
gens publicadas pelo Cor-
reio desde a última sema-
na sobre extras obtidos
pelas autoridades com a
participação em conselhos
administrativos e fiscais de
empresas estatais e priva-
das. Os adicionais garan-
tem renda acima do teto
salarial do funcionalismo
(R$ 26,7 mil) a titulares das
pastas da Fazenda e do Pla-
nejamento, chegando a R$
51 mil. “Apaniguados do
poder não têm vergonha
em elevar os próprios ren-
dimentos, enquanto 85%
dos servidores não ga-
nham sequer o valor pago
a eles nos conselhos”, co-
mentou.

foi dado em 2007, primei-
ro ano do segundo manda-
to de Lula. Foram R$ 35,2
bilhões divididos em três
parcelas anuais até 2010,
com resíduos em 2011.
Paiva explicou que o pri-
meiro ano de governo
Dilma foi marcado por uma
“natural necessidade de
contenção de gastos”, re-
forçada pela crise interna-
cional. Para 2012, disse
ele, o contexto adverso
“voltou a impôr ao Orça-
mento mais controles so-
bre despesas correntes
que têm horizonte de lon-
go prazo”.

Após muito tempo de
discussão na base, no
Conselho de Delegados
e direção, a Assembleia
decidiu fazer uma
consulta à categoria
sobre a construção da
Colônia em Garopaba:

- Se a construção será
na totalidade dos 26
apartamentos, ou;

- Se será executada
parcialmente com a
construção de 16 apar-
tamentos.

Além disso, ficou
definido que terão mais
duas questões na
Consulta:

- Se a aprovação será
com recursos próprios
ou através de financia-
mento.

A coordenação da
Assufrgs defende que a
obra seja realizada com

recursos próprios e que
se construa a totalidade
dos apartamentos pre-
sentes no projeto ori-
ginal.

Em seguida, foi
aprovado que o período
da consulta será entre
os dias 25 de janeiro e
05 de fevereiro, através
do Portal ou nas urnas
manuais que estarão
nos 4 Campi, UFCSPA,
IFRS, Ceclimar, Estação
Experimental. Como a
votação também será
realizada através do
Portal, o associado
poderá votar, inclusive,
se estiver de férias.

Em assuntos gerais
foi aprovado ainda:

- Foi convocado o GT
Mulher da ASSUFRGS

para o dia 18 de janeiro;
- Foi solicitado que a

Coordenação da
ASSUFRGS encaminhe
documento a Admi-
nistração da UFRGS,
através da Reitoria,
sobre a questão do
Compressor de Ar, do
DAS, que está sem fun-
cionamento há alguns
dias, para as devidas
providências;

- O Conselho de
Delegados(as) fica res-
ponsável pela solicitação
do Balanço e pela Pres-
tação de Contas do
exercício  2010, para  o
Conselho Fiscal, e pos-
terior publicação nos
meios de comunicação
da ASSUFRGS;

- A ASSUFRGS subsi-
diará as inscrições para
aquele associado que

quiser participar do
Fórum Social Temático a
realizar-se de 24 a 29 de
janeiro, em Porto
Alegre;

- Será solicitado um
PARECER JURÍDICO
sobre o encaminha-
mento dado pela Gestão
anterior em relação a
Coordenação das
Turmas da Colônia em
Garopaba;

- Foi aprovado tam-
bém que para Coorde-
nar a Colônia de Férias
em Garopaba, o servidor
deve ser Coordenador
da Gestão  em exercício,
ou representante do
Conselho de Delegados
(as),  em caso de indis-
ponibilidade dos mes-
mos, a Coordenação
indicará o nome de um
associado(a);

- A Assembleia indicou que seja contratado um(a)
profissional administrador(a) sem nenhum vínculo
com a ASSUFRGS, para Administrar a Colônia em
Garopaba, para as próximas gestões.

Outro encaminhamento foi a divulgação do
Projeto Arquitetônico, correto, no site da Associ-
ação, com as devidas informações, sendo  assim,
os  representantes da Coordernação estarão reu-
nidos com a Comissão de Garopaba, na próxima
segunda-feira, dia 16 de janeiro, para providen-
ciar as devidas alterações no Projeto.

 Para Josemilton Costa,
secretário-geral da
Condsef, o consenso a fa-
vor de um movimento uni-
ficado cresceu na mesma
proporção da pouca dispo-
sição em negociar das au-
toridades. “Temos condi-
ções de resistir às estraté-
gias para nos dividir. O go-
verno não pode mais em-
purrar a situação com a
barriga e terá de apresen-
tar proposta”, avisou o di-
rigente ligado à Central
Única dos Trabalhadores
(CUT), que representa 70%
dos funcionários do Execu-
tivo.

Costa conside-
rou “indecentes”
os megassalários
pagos aos primei-
ro e segundo es-
calões, ao passo
que os acordos a
serem pagos pelo
governo neste
ano variam ape-
nas entre R$ 105 e
R$ 900. O último
grande aumento
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Após reunião com os advogados do escritório Rogério Viola Coelho –
Associados, a Coordenação Jurídica no dia 13 de janeiro, tratou de assuntos
referentes à organização desta Pasta, incluindo,  inclusive, o plantão da
Assessoria, que  ocorrerá todas às quartas-feiras, a partir do dia 18 de janeiro,
das 10h às 14h.

Plantão da Assessoria Jurídica
Sede João Pessoa

Horário de Verão ASSUFRGS

Nova Coordenação Gestão 2011-2013
ASSUFRGS

A FASUBRA Sindical está inscrita no
Fórum Social Temático 2012 com a
apresentação de quatro oficinas
temáticas com ações afirmativas – a
questão racial, o acesso e a permanência
nas universidades; Convenção 151 e
seus impactos na Organização e
Estrutura Sindical no Serviço Público no
Brasil; Previdência Privada no Serviço
Público e o real papel do [...]

A FASUBRA Sindical está inscrita no
Fórum Social Temático 2012 com a
apresentação de quatro oficinas
temáticas com ações afirmativas – a
questão racial, o acesso e a
permanência nas universidades;
Convenção 151 e seus impactos na
Organização e Estrutura Sindical no
Serviço Público no Brasil; Previdência
Privada no Serviço Público e o real papel
do futuro fundo de pensão; e Ebserh –
a privatização dos Hospitais
Universitários.

A base da federação está convidada
a participar das oficinas, em especial as
situadas no Rio Grande do Sul.

O Fórum Social Temático acontecerá
de 24 a 29 deste mês em Porto Alegre
(RS) e região metropolitana. Este ano o
Fórum escolheu desenvolver o tema
Crise Capitalista, Justiça Social e
Ambiental, e é preparatório para a
Cúpula dos Povos Rio+20, a ser realizada
pelo movimento social e ambiental
paralelamente à Conferência da
Organização das Nações Unidas sobre o

FASUBRA apresentará
quatro oficinas no FST 2012

Clima e Meio Ambiente (COP).
As discussões do fórum, que este ano

traz como novidade a autogestão, estão
distribuídas nos quatro eixos temáticos
do evento, sendo o Eixo 1- Fundamentos
éticos e filosóficos: subjetividade,
dominação e emancipação; o Eixo 2 –
Direitos Humanos, povos, territórios e
defesa da mãe terra; o Eixo 3 –
Produção, distribuição e consumo:
Acesso às riquezas, bens comuns e
economia de transição; e finalmente o
Eixo 4 – Sujeitos políticos, arquitetura
de poder e democracia.

A ASSUFRGS, conforme resolução de
assembleia, estará disponibilizando
recursos para as inscrições dos
associados que tenham interesse em
participar das atividades do Fórum, a
Direção será representada por, ao
menos, seis de seus atuais
Coordenadores.

A Posse da Nova Coordenação da ASSUFRGS aconteceu dia 23 de de-
zembro, no Clube Geraldo Santana.  Após o cerimonial e protocolo ocor-
reu o jantar com um vasto cardápio e logo em seguida, o baile foi condu-
zido pela BANDA FAMA SHOW.

Confira as fotos no site www.assufrgs.org.br

Jurídico – Campus do Vale
Retorno a partir de março de 2012
com data a definir

Jurídico – Campus Centro – Todos os
dias conforme o Horário de Verão da
ASSUFRGS

Convênios no Campus do Vale
Atendimento até o dia 28 de dezem-
bro retornando a partir de março de
2012 com data a definir

Convênios no Campus Centro  -  To-
dos os dias conforme o Horário de
Verão da ASSUFRGS

Conforme informações da Coordena-
ção da ASSUFRGS no período de janei-
ro, fevereiro até o dia 02 de março de
2012 a Associação estará funcionando
nos seguintes horários:

Horário de verão
(janeiro e fevereiro)

A partir do dia 13 de janeiro até 02
março 2012
Segundas-feiras das 12h às 18h
Terças, quartas e quintas-feiras das
10h às 16h
Sextas-feiras das 8h às 14h.

24 de janeiro
DIA NACIONAL DE LUTA DOS APOSENTADOS

A Coordenação de Assuntos de
Aposentadoria estará disponibilizando
nos próximos dias as atividades do dia 24
de janeiro, para destacar a passagem
desta data.
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