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Assembleia elege 20 caravaneiros (as) e 06 delegados (as)
para participar das atividades de mobilização em Brasília

Fotos: RAQUEL CARLUCHO

O auditório da Faculdade de
Direito superlotou de servidores dia
09 de maio, na UFRGS.

Trabalhadores de outras entida-
des compareceram para prestar seu
apoio à luta. Participaram e fizeram
o uso da palavra em apoio aos servi-
dores a Prof. Neiva Lazzarotto
(CPERS), a vereadora Fernanda
Melchionna (PSOL), o Prof.    Roberto
Ponge representante do ANDES, a
representante do DCE Nina Becker
e o representante do SINDISPREV
Joel Orestes.

Após a leitura dos informes locais
e nacionais, iniciaram as interven-
ções  e, logo em seguida, foi realiza-
da a votação que aprovou por unani-
midade o calendário de mobilização,
além de uma nova paralisação na-
cional no dia 17 de maio.

Em seguida foi aberto o processo
de inscrição das CHAPAS para a
participação dos delegados(as) na
Plenária Nacional da FASUBRA
Sindical, nos dias 18 e 19 de maio,
em Brasília.

CARAVANEIROS
Adalberto Edgar Halmenschlager, Ana Lucia de Leão Pinto, André Gustavo
Borzyk, Antonio Carlos Pinheiro, Carmen Regina Soares de Almeida, Eva
Barcelos Souza, Gilmar Godoy Gomes, Gladis Teresinha R. Almirante, Gustavo
Andrada Bandeira, Joana de Oliveira, José Francisco Ribeiro de Lemos, Júlio
César da Silveira de Souza, Lúcia de Fatima Ramos, Maria Luiza Silva da Silva,
Margarete Antunes de Lima, Naura Beatriz Lopes Fetter, Paulo Ricardo da
Roza Terra, Roselei Kenvitz Prua , Sonia Meri Fagundes e  Zilda Brasil.
DELEGADOS(AS)
Bernadete de Lourdes R. Menezes, Edison Luis de Souza, Igor Corrêa Pereira,
Rafael Argenta Tams, Rafael Cecagmo, Silvia Fernanda Peçanha Martins.

Foram inscritas três chapas:
Chapa 1  - representantes do Vamos à Luta/BASE/ Independentes – 95 votos;
Chapa 2 – representantes Movimento União e Olho Vivo na ASSUFRGS ( CTB,
CSD e Independentes) - 46 votos;
Chapa 3- representantes da Tribo e Independentes - 26 votos.

ORIENTAÇÕES PARA PARTICIPANTES DA MARCHA/ATO DO DIA
Dia 17 de maio de 2012
- A concentração será a partir das 9h na Catedral de Brasília;
- A FASUBRA irá distribuir adesivos, faixas e água para Caravaneiros;

 A MARCHA seguirá até o
bloco C do Ministério do
Planejamento;
- Ao chegar no Prédio do
MPOG, iniciará a Vigília
para acompanhamento
da reunião com o
governo que está
marcada para as 15h.

NA CONCENTRAÇÃO

Ministra do Planejamento acena possibilidade de
aumento no vale alimentação para 2013

A ministra do Planejamento,
Miriam Belchior, se comprometeu
dia 10 de maio,  em audiência públi-
ca no Congresso Nacional, a promo-
ver um equilíbrio no pagamento de
benefícios, como o vale alimentação,
entre os servidores dos três poderes.

No entender da ministra, há uma
grande defasagem entre os valores

que funcionários do Executivo,
Legislativo e Judiciário recebem e é
preciso eliminar distorções.

A declaração veio em um momen-
to em que a campanha salarial de
2013 se encontra emperrada, com
ameaça de greve generalizada do
funcionalismo. Como os servidores
do Legislativo e do Judiciário rece-

bem benefícios mais altos, o ajuste
deverá resultar em ganhos mais ex-
pressivos nos benefícios dos funcio-
nários do Executivo. “O que nós
estamos propondo é que não se pos-
sa ir além da média geral; o que, para
o Executivo, significa uma possibili-
dade de aumento bastante grande”,
afirmou Miriam.

Por enquanto, Planejamento e
servidores ainda não chegaram a um
acordo quanto a reajustes, seja sala-
rial ou de benefícios.   Os sindicalis-
tas querem correção linear de
22,08% nos vencimentos, mas o go-
verno não está disposto a pagar esta
fatura.

Para a Coordenação da

ASSEMBLEIA DE SÓCIOS
16 de maio (quarta-feira)

às 14h, na Faculdade de Direito.

ASSUFRGS a possibilidade de
aumento do vale alimentação
para 2013 não é suficente para
atender a demanda da catego-
ria, uma vez que exclui os apo-
sentados, inativos e pensionis-
tas.

O reajuste no piso é
prioritário e emergencial!

PAUTA:
INÍCIO DAS OBRAS
DE GAROPABA



Coordenação Geral
Bernadete  Menezes (Berna),  Rosane Barcelos Souza

e  Miguel Ângelo Ribeiro

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
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Coordenação de Divulgação e Imprensa
Michelle de Mello Meirelles e André Gustavo Bobrzyk

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
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UFRGS PORTAS ABERTAS?

CONSELHO DE DELEGADOS (AS)

Com o auditório lotado, a Reunião do Conselho de Delegados (as)
ocorreu no dia 08 de maio, na sede da ASSUFRGS e teve a seguinte pauta:
Posse dos Coordenadores que estão em substituição, Mobilização dos
dias 9 e 10 de maio, Assembleia Geral, Obras de Garopaba.

Na mesa conduziram os trabalhos os representantes do Conselho de
Delegados (as) Edison Souza e Lizette Dias de Castro Miguens.

Na reunião foram empossados os Coordenadores substitutos Miguel
Ângelo Ribeiro, em substituição ao Coordenador Geral, Sílvio Correa, e
Maribel dos Santos Nunes, substituindo a Coordenadora de Esporte,
Cultura e Lazer, Maria Luiza Silva da Silva. Miguel justificou a ausência.

Por último, em assuntos gerais, o  Conselho de Delegados deu um limite
de prazo para decisão do início das obras em Garopaba. Ficando para a
próxima semana a apreciação  pela Coordenação da Assufrgs e Comissão
de Garopaba  das duas propostas orçamentárias apresentadas.

Senhores Conselheiros:

Nos dias 9 e 10 de maio, houve paralisação nacional dos Técnicos Administrativos em Educação, orientada
pela FASUBRA Sindical. Infelizmente, ontem (10/05/2012) ocorreu um episódio muito desagradável para a
Universidade: os técnicos foram impedidos de ingressar no hall da Reitoria para realizar a atividade de
paralisação.

As atividades desenvolvidas no dia de ontem consistiram em café da manhã e realização de debate
acerca das pautas internas dos técnicos da UFRGS e UFCSPA. Os técnicos-administrativos que aderiram à
paralisação dirigiram-se ao Saguão da Reitoria com esse intuito. No entanto, ao chegar ao local, foram
impedidos de ingressar e iniciar as atividades, sob a alegação de que o espaço não havia sido agendado.
Esse tipo de exigência nunca foi feita em outras ocasiões, nem nesta administração, nem nas anteriores. O
que mais impressionou foi a forma como os técnicos foram tratados pela Administração Central: para impedir
a entrada, a segurança da UFRGS bloqueou os acessos da Reitoria, inclusive ameaçando técnicos da
Universidade com armas de descarga elétrica. Tal atitude da segurança causou enorme espanto e
constrangimento das pessoas que estavam em frente ao prédio. Nós, técnicos-administrativos da UFRGS e
UFCSPA, sempre procuramos preservar o patrimônio de nossas Universidades. Sempre procuramos negociar
com as outras esferas da Universidade as questões específicas que envolvem nossos movimentos políticos.
Exemplo disso foi a orientação da ASSUFRGS aos colegas que trabalham em unidades que receberam a
visita da delegação do Ministério da Educação nos mesmos dias da paralisação. De acordo com a orientação
da ASSUFRGS, os técnicos dessas unidades deveriam buscar garantir os serviços mínimos necessários para
um bom andamento das visitas, procurando não prejudicar a avaliação de cursos em função da paralisação.
Esse tipo de orientação tem como princípio a ideia de que o que é bom para a universidade é bom para os
seus trabalhadores, assim como o que é bom para os trabalhadores é bom para a Universidade.

 O impedimento feito aos técnicos no dia de ontem nos conduz as seguintes dúvidas:
 a) será que não temos direito, enquanto cidadãos e trabalhadores que ajudam a construir a Universidade,

de utilizar os seus espaços?
b) os técnicos e os alunos já foram impedidos de ingressar na Reitoria? Isso é normal?
c) a postura da Reitoria foi um boicote a nossa paralisação?
d) há alguma norma que impeça os membros da comunidade acadêmica de ingressar na Reitoria ou essa

decisão cabe a uma pessoa só, arbitrariamente?
e) o fato só ocorre com os técnicos e estudantes? Por quê?
f) será que nós, técnicos, não merecemos respeito?
g) será que é dessa forma que vamos construir uma Universidade de fato pública, popular, democrática

e acessível à comunidade?
A Universidade Federal do Rio Grande do Sul, conforme expresso no art. 2º do seu Estatuto, é uma

Universidade Pública e, enquanto pública, deveria ser a “expressão da sociedade democrática e pluricultural,
inspirada nos ideais de liberdade, de respeito pela diferença, e de solidariedade”. Infelizmente, a condição
de “ente público” da UFRGS foi atacada com o fato lamentável ocorrido no dia de ontem (10/05/2012): nós,
trabalhadores da Universidade, sequer pudemos ingressar em um espaço do povo, espaço que deveria ter
acesso livre, justamente por ser público. Espaço que deveria ser também um local de debate, para que nele
pudéssemos construir a “consciência crítica” e repensar as “formas de vida e suas organizações sociais,
econômicas e políticas”, como expressa o artigo citado anteriormente, bem como para aprimorar nossas
condições e processos de trabalho, com vistas a garantir uma Universidade de excelência.

Esperamos que situações como a ocorrida ontem não mais aconteçam. Temos a convicção que este
Conselho é sensível à situação em que os técnicos foram colocados pela Administração Central, quando
esta impediu o acesso ao saguão da Reitoria.  O movimento político dos técnicos é um direito e deve ser
respeitado. O que queremos é a melhoria de nossas condições de trabalho e de vida, para que assim possamos
prestar um serviço público de qualidade.

Os (as) conselheiros(as) do CONSUN Bernadete Menezes, Gabriel Focking e Rui Muniz participaram da
sessão do CONSUN, no dia 11 de maio.

O servidor Gabriel Focking fez intervenção na sessão do CONSUN com o texto abaixo descrito. A fala foi
realizada no início da sessão, após o ato de posse dos novos conselheiros.

* Assinam o texto os conselheiros no CONSUN Bernadete Menezes, Gabriel Focking e Rui Muniz.

UFRGS e UFCSPA realizaram
Grupo de discussão sobre a

pauta interna dos servidores

Os servidores da UFRGS e da UFCSPA, após o Café da manhã,  no dia 10
de maio, participariam de grupos de discussão, acerca da pauta interna
dos técnicos.

Ao se dirigirem à Reitoria, os servidores foram impedidos de forma
arbitrária pelos seguranças de ingressar ao local e realizar as  atividades.
Ordem que partiu da Administração Central da UFRGS.

A atividade integrou o Calendário de Mobilização, aprovado em
Assembleia Geral do dia 09 de maio, que contou com aproximadamente
300 trabalhadores, e que tratou a pauta interna sobre  o processo de
avaliação, as demandas dos TAE’s, a carreira, as relações de trabalho, as
30 horas para todos e a paridade na eleição para reitor.

A Coordenação da ASSUFRGS após o ocorrido solicitou uma reunião
com o reitor para manifestar a indignação dos técnicos com o ocorrido.

A administração central de forma arbitrária impediu o acesso dos

servidores ao prédio da Reitoria,  causando indignação em todos os

presentes ao Dia de Paralisação Nacional nas IFES

Foto: Raquel Carlucho


