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• Nº 203 • Abril

Assembleias elegem 30 delegados
para participar do XXI CONFASUBRA

CECLIMAR

UFCSPA

ESTAÇÃO EXPERIMENTAL
AGRONÔMICA

No dia 29 de março, 234
servidores estiveram presen-
tes na Assembleia que elegeu
23 delegados(as), para parti-
cipar do XXI CONFASUBRA.

A mesa foi composta pela
Coordenadora Geral,
Bernadete Menezes, pelo Co-
ordenação de F inanças,
Mozarte Simões Jr, pela Coor-
denadora de Imprensa,
Michelle Meirelles e pelo Co-
ordenador de Educação e Po-
lítica Social, Gabriel Focking.

Após a leitura do edital e do
estatuto do XXI
CONFASUBRA, foram inscritas
três chapas:

FACULDADE DE DIREITO
A mesa encaminhou sorteio para definir qual a ordem

de defesa das teses, ficando assim:
 CHAPA 1 – CTB ( e CSD(RESSIGNIFICAR) – Com duas te-

ses e divisão de tempo; (Igor Pereira e LuciMari);
CHAPA 2 – TRIBO e Independentes – Tese do Coletivo

Tribo; (Mozarte Simões Júnior);
CHAPA 3 – VAMOS À LUTA e Independentes – Tese do

Coletivo Vamos à luta.  Bernadete Menezes).

Dia 27 de março, ocorreu a Assembleia, no CECLIMAR,
em Imbé, para Escolha de Delegados(as) para participar do
XXI CONFASUBRA, participaram 17 servidores e os mesmos;
elegeram 02 (dois) delegados, que irão compor parte da
delegação da ASSUFRGS, em Minas Gerais, de 10 a 15 de
abril. Foram defendidas duas teses.

A primeira representada por  Bernadete Menezes, do Co-
letivo Sindical Vamos à Luta, (Chapa 1) e a segunda repre-
sentada por Mozar te Simões Júnior, do Coletivo TRIBO (Chapa 2).

Após as apresentações os servidores foram convidados a indicar nomes para composição das
Chapas, sendo que a única Chapa inscrita foi da defesa da tese do Coletivo Sindical Vamos à Luta.
NÚMERO DE DELEGADOS  - 02 DELEGADOS(AS)

No dia 30 de março, 25 servidores estiveram presentes na
Assembleia que elegeu 03 delegados(as).

A mesa foi composta pelos Coordenadores Gerais, Bernadete
Menezes e Sílvio Corrêa, pela Coordenação de Finanças,
Mozarte Simões Jr, e representado a Coordenadora de Impren-
sa, Michelle Meirelles, a servidora Silvia Fernanda Peçanha
Martins.

Foram inscritas duas chapas:
CHAPA 1 – VAMOS À LUTA e Independentes – Tese do Cole-

tivo Vamos à luta.
CHAPA 2 – TRIBO e Independentes – Tese do Coletivo Tribo;

CHAPA 1 – VAMOS À LUTA e Independentes – Tese do Cole-
tivo Vamos à luta. 18 votos (03) delegados;

CHAPA 2 – TRIBO e Independentes – Tese do Coletivo Tribo;
03 votos.

No dia 28 de março, ocorreu a Assembleia, na UFCSPA, para
Escolha de Delegados(as) para participar do XXI CONFASUBRA,
participaram 32 servidores e os mesmos; elegeram 02 (dois)
delegados, que irão compor parte da delegação da ASSUFRGS,
em Minas Gerais, de 10 a 15 de abril.

Na mesa estiveram presentes os Coordenadores Gerais;
Bernadete Menezes e Sílvio Corrêa, o Coordenador de Finan-
ças; Mozarte Simões Jr; e a Coordenadora de Imprensa, Michelle
Meirelles.

A primeira representada por Mozar te Simões Júnior, do Co-
letivo TRIBO, e a segunda representada por Bernadete Menezes,
do Coletivo Sindical Vamos à Luta.

Após as apresentações os servidores foram convidados a in-
dicar nomes para composição das Chapas, sendo que a única
Chapa inscrita foi da defesa da tese do Coletivo Sindical Vamos
à Luta.

NÚMERO DE DELEGADOS POR CHAPA
CHAPA 1 – CTB ( e CSD(RESSIGNIFICAR) – 54 votos = 05 delegados(as); Igor Perreira e Luci Mari;
CHAPA 2 – TRIBO e Independentes – 56 votos = 06 delegados(as); Mozarte Simões Jr;
CHAPA 3 – VAMOS À LUTA e Independentes – 113 votos = 12 delegados(as).

A ASSUFRGS REALIZOU QUATRO ASSEMBLEIAS EM LOCAIS DISTINTOS

AS ASSEMBLEIAS ACONTECERAM NO CECLIMAR, UFCSPA, FACULDADE DE DIREITO E NA
ESTAÇÃO EXPERIMENTAL AGRONÔMICA

NÚMERO DE DELEGADOS  -  02 delegados(as)

NÚMERO DE DELEGADOS 03 DELEGADOS (AS)



Coordenação Geral
Bernadete  Menezes (Berna),  Rosane Barcelos Souza
e  Silvio Roberto Ramos Correa

Coordenação de Administração e Finanças
Maria Schirlei Funk Cassel e Mozarte Simões da Costa

Coordenação de Educação Política e Sindical
Roselei Knevtiz Prua e  Gabriel de Freitas Focking

Coordenação de Saúde e Segurança do Trabalhador
Maria de Lourdes Oliveira Ambrosio e Genoveva Rodrigues
Barbosa

Coordenação de Divulgação e Imprensa
Michelle de Mello Meirelles e André Gustavo Bobrzyk
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Jornalista - Raquel Carlucho -Mtb:14923

Impressão: RML Gráfica Tiragem: 3.000 exemplares.
Os textos assinados não representam, necessariamente a opinião
da Assufrgs e são de responsabilidade de seus autores.
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Coordenação de Cultura, Esporte e Lazer
Edison Silva dos Santos  e Maribel dos Santos Nunes

Coordenação de Jurídica e Relação de Trabalho
Maria de Fátima R. Andrade e  Rafael Berbigier de Bortoli

Coordenação de Assuntos de Aposentadoria
Salete Maria Wiggers e  Mauro José dos Anjos

Av. João Pessoa, 1392. CEP - 90040-001/Fone: 51.32281054
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Desde 2007, após 43 reuniões com o MPGO nenhuma contraproposta foi apresentada

Futsal

Preparem suas equipes. Vem aí o I Torneio interno de futsal da
ASSUFRGS - 2012.
Quando? Em maio.
Onde? Sindicato dos gráficos.
Informações e inscrições: a partir de 10 de abril, no setor
de Convênios da ASSUFRGS.

A Coordenação informa aos
seus associados que a partir do dia
23 de março, sexta-feira, a Asses-
soria Jurídica da Associação, esta-
rá atendendo das 11h às 13h, na
sala 102 da UFCSPA.

O antedimento será realizado
quinzenalmente,  todas às sextas-
feiras, das 11h às 13h, na sala 102.

Aulas de dança de salão na
ASSUFRGS a partir de 17/04
Danças de salão na ASSUFRGS, com a professora

Marta Royer
Todas às terças-feiras, a partir das 18h30min, no

auditório da ASSUFRGS (Sede João Pessoa)
Estréia dia 17/04/2012 - com aulão liberado de

ritmos
Informações: Setor de Convênios da ASSUFRGS.

Não fique parado, venha dançar conosco.

 JUrídico ItineRante - o JurÍdico Da AssufrgS vaI até
voCê  \O/

A partir do dia 04 de abril, quarta-feira, a Coordenação Jurídica e Relação de Trabalho,
em parceria com a Assessoria Jurídica da AssufrgS, estará realizando o “Jurídico Itinerante”,
para que se esclareçam, nas Unidades e Setores, dúvidas relativas às ações em andamento,
bem como, para que sejam sanadas quaisquer dúvidas relacionadas à área jurídica. Agende
um dia (quarta ou quinta) para estarmos na sua Unidade ou Setor. O agendamento será
feito junto à secretaria da AssufrgS, através do telefone 3228-1054 (pedir para falar com
Cíntia ou Adriana).

Nos recibos de precatório de 2011 (que estão  sendo en-
tregues na sede da ASSUFRGS ) o número correto do CNPJ do
perito do escritório RVC é n?7 02.724.909/0001-18, ou seja,
basta acrescentar um zero depois da barra e corrigi-lo.

ATENÇÃO!
INFORME DA COORDENAÇÃO JURÍDICA DE
RELAÇÃO DE TRABALHO

FASUBRA insiste que Governo apresente
proposta antes do CONFASUBRA

UFCSPA
Atenção, “peladeiros” e
salonistas da ASSUFRGS

No dia 2 deste mês a FASUBRA
reuniu-se com o Secretário de Re-
lações de Trabalho do Ministério
do Planejamento, Sérgio Men-
donça. Representando a Federa-
ção estavam Almiran, Rogério,
Leia, Paulo Henrique e Fatinha. O
secretário iniciou a reunião di-
zendo que o objetivo seria dar
continuidade ao processo inicia-
do em janeiro, quando foi reali-
zada oficina e discutidos todos os
pontos da pauta da FASUBRA.
Apresentou a necessidade de es-
tar repactuando prazos, visto que
havia um acerto com o governo,
que por uma série de motivos,
não havia como cumprir. Citou a
mesa geral, onde foi apresenta-
da inicialmente a proposta de
finalização de propostas para o
dia 31 de agosto, mas que havia
já um acordo para mudança des-
sa data para 31 de julho.

A bancada da Fasubra levantou
críticas a demora no processo
negocial e os pontos emergen-
ciais de nossa pauta:

-  Que nossa pauta já é antiga
e essa discussão já vem rolando
há muito tempo, com conheci-
mento público. Que não abrimos
mão dos demais pontos da pau-
ta, mas nesse momento nossa
prioridade é pelo reajuste do piso
já bastante defasado.

- Que a questão do reposicio-
namento dos aposentados, ape-
sar de mais recente, pois surgiu
após a implementação da Lei, no

entanto, alguns dos pontos de
pauta vem sendo discutidos des-
de 2004. Inclusive, os prazos para
resolução constantes em lei não
foram cumpridos, foram repac-
tuados na greve de 2007 e nova-
mente os prazos já se esgotaram,
sendo necessário a apresentação
de solução;

- Que temas como racionaliza-
ção, anexo 4 e aposentados fo-
ram exaustivamente debatidos
dentro do MEC no ambiente da
Comissão Nacional de Supervisão
da Carreira e que de lá saiu um
relatório que está em poder des-
sa secretaria e não poderia ser
desconsiderado;

- Que é importante que o go-
verno reveja sua posição sobre
aspectos da Lei 2203, no que tan-
ge ao adicional de periculo-
sidade. A visão do governo de
unificar o valor que deixa de ser
percentual não é condizente com
a realidade de quem trabalha
nesse ambiente, já que há dife-
rença entre quem está exposto a
ambiente insalubre e/ou peric-
uloso por muitos anos para quem
está há pouco tempo. Temos
emendas ao Projeto de Lei nesse
sentido, havendo a necessidade
do apoio do governo para sua
aprovação;

- Da necessidade de reajuste
dos benefícios que no nosso en-
tendimento representa “salário
indireto”;

- Que o governo deveria reti-

rar a ação judicial da greve, já que
a greve acabou e a ação perdeu
seu sentido;

- Que temos um congresso
agora e que irá avaliar o desen-
rolar do processo negocial, sen-
do de fundamental importância
que o governo sinalize com algu-
ma proposta para que possamos
discutir no congresso com os de-
legados eleitos em todo o país.

O secretário disse que pela di-
mensão de nossa pauta, não ha-
via condições de resposta no
tempo que estávamos querendo.
Insinuou que deveríamos reduzir
a pauta. Falou que entende que
determinados pontos estão em
discussão desde 2004, porém se
até então não foram resolvidos,
deve-se a sua complexidade e
portanto necessitaria de mais
tempo para “dialogar” por den-
tro do governo.

Mencionou também que nos-
sa proposta de rejuste do piso,
para três salários mínimos, gera-
ria um grande impacto financei-
ro, já que nossa categoria é mui-
to numerosa. Que não apresen-
taria uma proposta descolada da
política macro econômica e tam-
bém não apresentaria proposta
para nossa entidade que não di-
alogasse com o conjunto das ou-
tras entidades, sugerindo que há
uma dificuldade em apresentar
qualquer proposta para entidade
em separado antes de haver uma
proposta geral para todo o funci-

onalismo. Contra-
ditoriamente, na
reunião com o
conjunto do funci-
onalismo disse
que privilegiaria
propostas especí-
ficas para as cate-
gorias e não para
o conjunto do
funcionalismo.

Falou que em
relação aos bene-
fícios, a disposi-
ção é de reajustar
ainda em 2012, porém estão es-
barrando no fato de não haver
previsão orçamentária para isso.
Estão tentando assim alocar al-
gum recurso para esse fim ainda
para esse ano.

A Fasubra insistiu na necessi-
dade de sinalização do governo
sobre nossa pauta. Colocamos
que da forma como o governo
vem tratando a negociação a sen-
sação é de descaso, foram reali-

zadas diversas reuniões e duran-
te todo esse período, o governo
sequer apresentou uma contra
proposta, fato que ocasionou a
greve de 2011. Lembraram ain-
da que o congresso inicia no dia
10 de abril e que precisamos ter
essa resposta do governo, já que
o governo não deve ter interesse
que se inicie outro processo de
greve. Se o governo não tem
como responder agora, seria pru-

dente marcar nova
reunião no decorrer
dessa semana.

O governo acatou a
proposta ficando
acertada nova reu-
nião para o dia 4, por
volta das 21h, após a
reunião que a
FASUBRA terá com o
Ministro da Educação,
reunião que está
marcada para as 18 h.

ATENÇÃO RECURSO!
DELEGADOS(AS) CONFASUBRA XXI

Em reunião da Coordenação da ASSUFRGS, no dia 03 de abril,
foi analisado parecer da Assessoria Jurídica da ASSUFRGS negan-
do provimento ao recurso interposto pela chapa que defendeu a
tese da CTB, quanto ao número de delegados eleitos no CECLIMAR
e na EEA.

A coordenação reafirmou seu entendimento de que a forma
utilizada foi a correta.

O recurso apresentado pela CTB foi encaminhado à Comissão
Organizadora do XXI CONFASUBRA, que deverá manifestar-se
quando do credenciamento dos (as)  delegados (as) da Assufrgs.


