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CALENDÁRIO DE GREVE

10h – Café da manhã no IFRSCampus Porto Alegre –Unidade Centro;
17h – Reunião do ComandoUnificado de Greve – ANDES-DCE – SINASEFE – COLÉGIOMILITAR e ASSUFRGS, naFACED.

8h30min – Mobilização noCampus Saúde;
14h – Reunião do ComandoLocal de Greve, na ASSUFRGS.

04 05
Quarta-feira
14h – Assembleia Geral –Faculdade de Economia.

06
Quinta-feiraAto do Comando Unificado;  Sexta-feira

8h. Acompanhamento dareunião do CONSUN.

IFRS inicia greve dia 02 de julho

Em Assembleia Geral, no dia 25, na Faculdade de Economia, osprofessores da Ufrgs (ANDES-SN) aprovaram por ampla maioria oinício da greve para o dia 29 de junho.Com o auditório lotado com aproximadamente 200 professores,o plenário entrou em regime de votação aprovando a adesão à grevecom apenas 15 votos contrários e seis abstenções.Em Assembleia de sócios, naFaculdade de Economia, no dia 27de junho, os servidores aprovarampor ampla maioria, o descontopara o fundo de greve, orientadopela FASUBRA, com apenas 07votos contrários e 03 abstenções.Também foi aprovado que aASSUFRGS divulgue o demonstra-tivo de gastos referente ao fundode greve, do ano de 2011 e de 2012,proposta feita pela servidoraaposentada, Carmem Almeida.

Conduziram os trabalhos aCoordenadora Geral, BernadeteMenezes, Paulo Ceroni, pelo Co-mando Local de Greve (CLG), eSilvia Peçanha, representando aComissão de Ética da Greve. A Co-ordenadora Geral, Rosane Souza,justificou ausência.Em Assembleia Geral, a mesaprocedeu à leitura do IG, foramdados os Informes nacionais elocais, assim como os relatos doCLG e do CNG.

Em seguida fizeram uso dapalavra, Nina Becker, representandoo DCE da UFRGS, as servidoras doSINDISPREV, Sílvia Viera e AnaDalago, que estão em greve, desde odia 26.O servidor Izaías Quintana, doIFRS, Campus Porto Alegre, infor-mou que Instituto aprovou o indi-cativo de greve para o dia 02 de julho,segunda-feira, em Assembleiarealizada no dia 25 de junho.

Professores da UFRGS
SERVIDORES APROVAM POR ACLAMAÇÃO CALENDÁRIO DE ATIVIDADES E CONTINUIDADE DA GREVE POR TEMPO INDETERMINADOAssembleia lota auditório e aprova por ampla maioria desconto para o fundo de greve

Entidades da Educação em GREVE
lançam manifesto conjuntoAs entidades do setor da educaçãofederal em greve lançaram, no dia 20,na Câmara dos Deputados, o “Mani-

festo à População”, documento queexplica as razões da atual paralisa-ção. O encontro também serviu paraa instalação de uma Coordenação dosComandos Nacionais de Greve.De acordo com as categorias, essaunião é fundamental para abrir asnegociações com o governo. A açãoé uma iniciativa do Sindicato Nacio-nal dos Docentes das Instituições deEnsino Superior (Andes-SN), da Fe-deração de Sindicatos de Trabalha-dores Técnico-Administrativos emInstituições de Ensino Superior Pú-blicas do Brasil (Fasubra) e do Sin-dicato Nacional dos Servidores Fede-rais da Educação Básica, Profissional

e Tecnológica (Sinasefe).As entidades pretendem tra-balhar em sincronia para forta-lecer e dar mais volume ao mo-vimento. A primeira manifesta-ção aconteceu, no dia 28 de ju-nho, em frente aos prédios doBanco Central. De acordo com aCoordenação, o ato teve o obje-tivo de denunciar a política dogoverno, que prioriza o paga-mento dos juros da dívida públi-ca enquanto a educação é des-valorizada. Nesta semana, no dia05 de julho (quinta) a coordena-ção dos Comandos Locais degreve deverá realizar um Ato emPorto Alegre/RS com a partici-pação dos estudantes, para evi-denciar a unidade dos setores

grevistas da educação.No “Manifesto à População”, quefoi traduzido para inglês, espanhole francês, docentes e técnicos rei-vindicam melhores condições sa-lariais e de trabalho como condi-ção para a manutenção da quali-dade do ensino. “É necessário (…)oferecer um plano de carreira, quevalorize os professores e técnicose os incentive a dedicar suas vidasa essas instituições, à construçãodo conhecimento, aos projetos depesquisa e de extensão. Só assim,é possível oferecer educação coma qualidade que a população bra-sileira merece” afirma trecho dotexto que foi distribuído na RIO+20.Com informações do Portal do ANDES/SN.

aprovam GREVE por
tempo indeterminado

GREVE da EDUCAÇÃOA greve da educação não para de crescer e jáganha adesão de outros setores públicos federais.Participe você também dessa luta.
Servidor valorizado = serviço

público de qualidade.

Os técnico-administrativos do Instituto Federal de EducaçãoCiência e Tecnologia do Rio Grande do Sul (IFRS), Campus PortoAlegre, em assembleia, aprovaram por ampla maioria oindicativo de greve para o dia 02 de julho, segunda-feira, sendo02 votos contrários e uma abstenção.
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O Diretório Central de Estu-dantes da Universidade Federal deCiências da Saúde de Porto Alegrefaz parte do movimento estudantilbrasileiro em defesa de umaeducação pública, gratuita e dequalidade.Apoiamos todo e qualquer mo-vimento cuja pauta principal sejanesse sentido. Acreditamos ser deinteresse de todo estudante uni-versitário aulas com bons profes-sores, laboratórios bem equi-pados, profissionais motivados evalorizados para melhor desem-penhar suas funções.Não aceitamos a desvalorizaçãode nenhum profissional que cons-trói a qualidade e excelência de

Nota DCE/UFCSPA Greve Técnico
Administrativos (ASSUFRGS)

Na dia 14 de junho, o CONSUN da UFCSPAdebateu intensamente a consulta à comunidadeacadêmica para eleição do reitor e vice-reitorpara o mandato 2013-16. Todos foram favoráveisa realização de consulta à comunidade, o querepresentou uma conquista histórica.No entanto, em decorrência da maneira como foi proposta a votação,o SIM representava a proporcionalidade de 70% para professores e30% para técnicos administrativos e estudantes. Por outro lado, comohá cerca de 70% das Universidades brasileiras com consulta paritária,o NÃO defendia a proporcionalidade de 1/3 dos votos para professores,técnicos administrativos e estudantes, respectivamente.Cumpre-se, assim, esse esclarecimento a bem da verdade e suaintenção.

Direito de manifestação quanto
ao voto no CONSUN/UFCSPA

Assinam:
Katya Vianna Rigatto, Professora, Conselheira

Simone T. do Campo Pereira Cohen, Servidora Técnico Administrativa, Conselheira
Ana Amélia Machado Duarte, estudante de Pós-Graduação, Conselheira

Carlos Vicente da Silva, estudante de Graduação, Conselheiro

Servidores Públicos, estudantes erepresentantes de movimentos sociaisacompanharam a reuniãoEm uma sala lotada de estudantes e derepresentantes de movimentos sociais, acomissão especial do Plano Nacional deEducação (PNE – PL 8035/10) aprovou aaplicação de 10% do Produto Interno Bruto(PIB) do País em políticas do setor em até dezanos. O índice vinha sendo reivindicado pordeputados da oposição e parte da base aliadado governo, além de representantes deentidades da sociedade civil.Hoje, União, estados e municípios aplicamjuntos cerca de 5% do PIB na área. Na proposta original do Executivo, a previsão era de investimento de7% do PIB em educação. O índice foi sendo ampliado gradualmente pelo relator, deputado Angelo Vanhoni(PT-PR), que chegou a sugerir a aplicação de 8% em seu último relatório.Um acordo feito no dia 26, entre governo e oposição garantiu o apoio do relator aos 10%. Pelo textoaprovado, o governo se compromete a investir pelo menos 7% do PIB na área nos primeiros cinco anosde vigência do plano e 10% ao final de dez anos. A proposta segue agora para o Senado.

Comissão especial concluiu a votação do Plano Nacional de Educação
Se não houver recurso, texto seguirá diretamente para o Senado

nossa universidade; não aceitamoso sucateamento da educaçãopública; não aceitamos o descasoe a falta de respeito com a qual ogoverno federal vem tratando háanos aqueles que também sus-tentam nosso ensino público, pormeio de seus impostos.O DCE UFCSPA apoia a greve detécnico administrativos daASSUFRGS (UFRGS E UFCSPA).Apoiamos um reajuste salarialimediato (e não apenas em 2017)para os técnico administrativos ea defesa de seus direitos (insa-lubridade, plano de saúde e in-centivo à qualificação).A luta dos técnicos admi-nistrativos é também a nossa luta!

Seminário sobre Assédio Moral

OS INGRESSOS SERÃODISTRIBUIDOS GRATUITAMENTEAOS PRIMEIROS 100 ASSOCIADOSCOM A MENSALIDADE EM DIA.

Na quinta-feira, 28 de junho, a ASSUFRGS promoveu o Arraialda greve na Faculdade de Educação, por ser um espaço de intensamovimentação, proporcionou que o evento atingisse seu objetivo:dialogar com a comunidade Universitária, mostrando que omovimento é uma luta de todos por uma Universidade pública e dequalidade, e que a valorização dos técnico-administrativos éfundamental nesse processo.

ARRAIAL DA GREVE

No dia 29, realizou-se mais um Seminário promovido pelaASSUFRGS, como já é tradição desde o início da greve, neste, foramabordados os seguintes temas: Direito de Greve, Atividades Essenciaise Assédio Moral.A mesa foi composta pelas técnico-administrativas Grace Tanikadoe Vânia Guimarães e os palestrantes convidados foram: Thiago MathiasGenro Schneider (representando o Escritório RVC Advogados) eJaqueline Matiazzo (representando a Assessoria Jurídica da CUT-RS).Após as palestras que estão com o material disponível, no linkpublicações em www.assufrgs.org.br, ocorreu o debate.
A Comissão de Ética através do Comandolocal de Greve vem por intermédio desteinformar que a Greve é um direito doservidor, devidamente legitimado.Todo e qualquer servidor pode aderir àgreve, conforme Artigo 9º da Constituição,EC 19/98 e Lei de Greve nº 7783/89.Cabe-nos esclarecer que no movimentogrevista os servidores não devem serpressionados  com ameaças ou alegaçõesindevidas, levando a culpa pelos serviços não executados ou adiados.Tais atos inoportunos podem ser considerados  Assédio Moral, quese enquadra como violência   moral   no   trabalho.   Toda   situaçãohumilhante, vexatória ou constrangedora praticada contra   o   servidoré causa de transtornos psíquicos, interferindo na saúde do   trabalhadore na qualidade de vida.Existem várias práticas que são tidas como Assédio, entre elas aretirada de funções gratificadas   ou   cargos   de   comissão,   de   formaimotivada,   delegação   de   tarefas   impossíveis   ou adiáveis, entreoutros.Devido a greve, informamos aos servidores que todo e qualquer atode conduta que humilhe,   menospreze   ou   pressione   o   servidor   seconfigura   como  Assédio Moral  e   deverá   ser informado à Comissãode   Ética   para   as   providências   cabíveis   através   do   correioeletrônico secretaria@assufrgs.org.br  ou pelos telefones 51/32281054.

Os senadores VanessaGrazziotin (PcdoB-AM), EduardoSuplicy (PT-SP), RandolfeRodrigues (PSOL -AP), e CristovamBuarque (PDT-DF) pediram que ogoverno negocie com as categoriasda educação em greve.A greve da educação, que afetamais de um milhão de estudantes,foi pauta de quatro senadores essasemana. Na terça, dia 26/06, asenadora Vanessa Grazziotinanunciou ainda que encaminhou aComissão de Educação do Senado

Senadores apelam ao governo pela
negociação com os grevistas da educaçãoum Requerimento solicitando umaaudiência pública com osMinistérios da Educação e doPlanejamento e as categorias emgreve “porque a reivindicaçãodeles é justa”, afirmou. E disseainda que “falta muito pouco paraque a negociação seja viabilizada,para as universidades não apenasvoltarem a sua rotina normal, mascom essa negociação fazer comque o Ensino Superior se fortaleçaenormemente em nosso país”.

FASUBRA e Comando Nacional de Greve decidem por não realizar as matrículas
dos estudantes aprovados no Sistema Integrado de Seleção Unificada (SISU)Com as matrículas previstaspara dia 29, os aprovados noSistema Integrado de SeleçãoUnificada (SISU) podem ficar seminscrição. Até o fechamento dessaedição 29, notícia veiculada peloPortal Terra dá conta que amatrícula do Sisu foi suspensa naUniversidade Federal do Ceará(UFCe). Não se tem ainda o quadropreciso do impacto da decisão doComando.Depois de várias tentativas denegociação com o governo, sem Com informações da Assessoria de Imprensa

da FASUBRA e Portal Terra

sucesso, os técnico-administra-tivos de todo país, não efetuarão asmatrículas dos estudantes. Amedida foi tomada no dia 28 pelaFASUBRA e CNG, depois de umareunião no Ministério da Educa-ção, onde o governo, mais uma vez,não demonstrou nenhuma inten-ção de abrir uma agenda de nego-ciação.A greve atinge também asdemais atividades dos técnicos enão tem prazo para término.“Ficaremos com as matriculas e as

demais atividades paralisadas portempo indeterminado, até o go-verno abrir uma mesa de nego-ciação com a categoria. Salienta-mos que a responsabilidade porqualquer prejuízo que a sociedadetenha, é de inteira responsabili-dade do Governo que se demons-trou intransigente no processo denegociação”, afirmou o CNG.

Assédio Moral na GREVE
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