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Associação dos Servidores da UFRGS, UFCSPA e IFRS

Ações radicais sincronizadas
em todo o Brasil fazem o

governo ceder:
dia 06, MPOG  e Fasubra

discutirão a pauta da categoria.

06 AG
OS

TOSegunda-feira 07 AG
OS

TOTerça-feira 08 AG
OS

TOQuarta-feira 09 AG
OS

TOQuinta-feira 10 AG
OS

TOSexta-feira

Servidores protestam e bloqueiam ponte do Guaíba

Técnico-Administrativos
ocupam CPD da UFRGS

CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA UFRGSGoverno cede e marca
reunião com a FASUBRA

Reunião com ministra na segun-da deve ser mote para ampliaçãodas mobilizaçõesA ministra do PlanejamentoMiriam Belchior, responsável pe-las decisões referentes ao reajustede salário do serviço público fede-ral, comunicou a antecipação dareunião com as entidades que re-presentam os técnico-administra-tivos em greve das universidades(FASUBRA) e dos Institutos Fede-rais (SINASEFE) para esta segun-da-feira, dia 06 de agosto, às 17h.A reunião ocorreria somente apartir do dia 13 de agosto.A decisão da antecipação ocor-reu depois da solicitação unânimede 17 deputados pela abertura ime-diata das negociações em reuniãocom a ministra que ocorreu nestaquarta (01/08).O diálogo dos deputados com aministraEm entrevista prestada para aFASUBRA, posterior a reunião coma ministra, Alice Portugal uma dasparlamentares presentes na reu-

nião questionou a ministra do por-quê somente os docentes estavamrecebendo proposta salarial e ostécnicos não, ao que a ministra res-pondeu que o governo “ainda nãotinha as contas prontas” para apre-sentar uma proposta aos técnicos.Disse ainda que a Ministra conside-ra a pauta dos técnicos irrealizável,pois triplicaria os gastos com a fo-lha.“O que eu apresentarei na mesaserá muito abaixo”, teria dito MirianBelchior. Ao que a deputada contra-argumentou: “Mas apresente, paraque a categoria tenha algum tipo debase para avaliar”.
A deputada enfatizou que a reu-nião de segunda-feira com a minis-tra não terá propostas efetivas aostécnico-administrativos, pois o Mi-nistério só terminará os cálculos dogasto com pessoal no dia 13 deagosto. O tom da reunião será o de

retomada do diálogo, mas semproposta concreta apresentada namesa.
Radicalização da

mobilização

O comando Nacional de Greveda FASUBRA entendeu que a aação dos deputados que foram areunião com o MPOG mesmo emrecesso, assim como a sinaliza-ção do governo de receber os téc-nicos, são fruto da mobilizaçãoda categoria, que fez uma sériede manifestações por todo o país,e orienta a radicalização dessasmanifestações.Estão previstos atos nas reito-rias, nos estádios, espaços públi-cos, e em todos os lugares possí-veis, para sensibilizar a popula-ção os motivos da greve mos-trando para o governo a necessi-dade da abertura de uma negoci-ação efetiva.
Os Técnico-Administrativos emgreve da UFRGS, UFCSPA e IFRSrealizaram protesto na BR 290 Kmna ponte do Guaíba juntamentecom os demais servidores públi-cos federais em Porto Alegre, alémde entidades vindas do interior doEstado, intensificaram atividadesna última semana em protestocontra a decisão do governofederal de adiar respostas àcategoria em greve, do dia 31 dejulho para 13 de agosto, com oslogan “Sem negociar, Não hámatrículas e nem vestibular”.Cerca de 10 ônibus, além devans, se deslocaram para a pontedo Guaíba para o protesto, com aparticipação de servidores dointerior, como da UniversidadeFederal de Santa Maria (UFSM), edemais entidades ligadas aomovimento grevista e centrais.O governo tem até o dia 31 deagosto para incorporar ou não àproposta do Orçamento da União2013, alguma indicação de reajustesalarial para o funcionalismo no

ano que vem. Os servidores queremreajuste salarial linear de 22%.Em apoio ao movimento dosservidores os deputados (as)listados abaixo entraram emcontato com a Ministra doPlanejamento, Miriam Belchior,solicitando que atendesse aFASUBRA. os deputados NewtonLima, Antônio Carlos Biffi, FátimaBezerra, Prof ª Dorinha Seabra,Alice Portugal, Vicente Selistre,Nilson Leitão, Jandira Feghali,Efrain Filho, Reginaldo Lopes, ChicoAlencar, Sebastião Bala Rocha edemais; solicitaram que os técnico-administrativos sejam recebidospara que haja de fato uma nego-ciação com o governo. Diante de talfato, foi antecipada reunião com osservidores para segunda-feira, dia06 de agosto.A atividade teve repercussãoestadual e nacional com ampladivulgação na grande imprensa,inclusive, o Ato foi disponibilizadona Globo News, rompendo assim obloqueio da mídia.

Técnicos ocupam por tempoindeterminado o Centro de Proces-samentos de Dados (CPD) daUFRGS, da UFRGS devido à intran-sigência do governoO governo adiou por mais umavez a reunião que estava sendoaguardada pelos técnico-adminis-trativos, para o dia 31 de julho,  quefoi adiada para 13 de agosto, e an-tecipada para o dia 06.Em atividade de greve orienta-da pela FASUBRA, os grevistas re-alizaram Ato no CPD com café damanhã, almoço e reunião de co-mando local de greve (CLG), noCentro de Processamentos de Da-dos da UFRGS, na manhã do dia 30de julho.Enquanto debatiam sobre osrumos da greve, os servidores fo-

ram surpreendidos pela informa-ção dada pela Coordenadora daFASUBRA, Antonieta  Xavier, deque o governo havia transferidomais uma vez a reunião agendadapara o dia 31 de julho.Os técnico-administrativos insa-tisfeitos com a intransigência dogoverno aprovaram, por unanimi-dade, ocupar o espaço, por tempoindeterminado, para pressionar ogoverno, pois o CPD é o coração daUFRGS, por ali são realizadas asinscrições para vestibular, matrí-culas, isenções, entre outras.A campanha orientada pela Fe-deração é “Sem negociar, não temmatrícula e nem vestibular”. Osservidores permanecerão no localaté que suas reivindicações sejamatendidas.

Acompanhamento daAssembleia dos Professores naFaculdade de Odontologia, às
13h30min.

14h – Reunião do ComandoLocal de Greve, noacampamento CPD.
10h – Reunião do (CLG), noacampamento (CPD), sehouver necessidade;

14h -AssembleiaPermanente  (CPD)  Pauta –Resultado da reunião do dia06 de agosto.
8h - Acompanhamento dareunião do CONSUN daUFRGS sobre AçõesAfirmativas;

14h – Concentração no(CPD) da UFRGS.
ATO do COMANDO UNIFICADO

ESTADUAL - SERVIDORES
FEDERAIS, ESTUDANTES E

MOVIMENTOS SOCIAIS DO RS;Local e horário a definir.

Marcha seguiu pela Av. Castelo Branco,  causando mais de
10km de engarrafamento

Pressão do movimento grevista e intervenção de
parlamentares antecipa reunião com o governo

para o dia 06 de agosto

Foto: Raquel Carlucho

Reunião de segunda
gera expectativa



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

Edição, Jornalista Responsável e Projeto Gráfico
Jornalista - Raquel Carlucho -Mtb:14923

Impressão: Gráfica Dubai  Tiragem: 750 exemplares.
Os textos assinados não representam, necessariamente a opinião
da Assufrgs e são de responsabilidade de seus autores.

Publicação da Associação dos Servidores da UFRGS, UFCSPA e IFRS Gestão 2011/2013

www.assufrgs.org.br       imprensa@assufrgs.org.br
assufrgstube@gmail.com       secretaria@assufrgs.org.br

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 Av. João Pessoa, 1392. CEP - 90040-001/Fone: 51.32281054

  • Nº 219 - Agosto •Informativo da ASSUFRGS www.assufrgs.org.br

Em Assembleia Geral, na tardedo dia 1º de agosto, no Centro deProcessamento de Dados da (CPD)da UFRGS, os servidores aprovarama continuidade da Greve, os delega-dos (as) que estarão indo para oComando Nacional de Greve(CNG), em Brasília, a permanênciano acampamento e o bloqueio do(CPD), e a instalação de Assem-bleia Permanente no Centro deProcessamento por tempo indeter-minado.

O Comando Local de Greve daASSUFRGS (CLG) promoveu no dia27 de julho, na Faculdade de Eco-nomia, uma palestra com  MariaLúcia Fatorelli, cujo tema foi “Or-çamento Público, Direitos Sociaise o Sistema da Dívida”.Na oportunidade a palestra foitransmitida ao vivo conforme ori-entação da (CLG) que sugeriu atransmissão das atividades comgrande demanda.Conduziu os trabalhos repre-sentando o (CLC), Charles Almeida,que convidou as demais entidadesa participar da mesa: Andes-SN,IBGE, SINASEFE-RS e Sindsaúde.Em uma das falas da palestraFatorelli citou que “as reivindica-ções dos servidores são plenamen-te exequíveis, e representam umapauta mínima de reivindicações,

Na manhã do dia 03 de agosto,os técnicos do IFRS participam dereunião com o tema Carreira coma  Comissão Interna de Supervisãoda Carreira (CIS) da UFRG , noacampamento de Greve dos técni-cos-administrativos.Participaram da mesa ÂngelaFernandes e Lívia do (IFRS) logoapós foi chamado o Coordenadorda Comissão Interna de Supervi-são da Carreira (CIS), SílvioCorrea, que conduziu os trabalhos,fazendo uma apresentação sobreO Plano de Carreira dos TAE’s(PCCTAE).No período da tarde aconte-ceu a reunião do Comando Unifi-cado Estadual, na FACED.
Servidores em greve entram em

estado de Assembleia Permanente

Técnicos do IFRS participam de reunião
sobre carreira com a CIS da UFRGS

Seminário sobre Orçamento
Público, Direitos Sociais e o

Sistema da Dívida

que sequer repõe as perdas histó-ricas observadas a partir do PlanoReal.Enquanto o governo e a impren-sa fazem um verdadeiro terroris-mo diante da hipótese de gastar R$279,8 bilhões em 2012 com todaa folha de trabalhadores de todosos órgãos federais ativos, aposen-tados e pensionistas, nada se falado gasto com a dívida pública, su-perior a R$ 2,1 bilhões POR DIA”.Logo após, ocorreu o debate e nasequência foi encaminhado a am-pla divulgação do material expos-to pela palestrante, Maria Lúcia,para que a sociedade possa obser-var e analisar as causas, prejuízose consequências dos assuntos aci-ma citados.O material está disponível emwww.assufrgs.org.br

A Coordenadora Geral, RosaneSouza conduziu os trabalhos jun-tamente com Coordenador de Re-lações Jurídicas e Trabalho, RafaelBerbegier, além do representantedo IF- Campus Porto AlegreAdemir Dorneles e Júlio Souza peloComando Local de Greve.Na ocasião a CoordenadoraBernadete Menezes, o Coordenadorde Administração e Finanças,Mozarte Simões e os servidores:Fabiano Porto Rosa, Rafael Cecagno

e Sandra de Brito Stefani estiveramem outra reunião justificando au-sência.Os técnico-administrativos fize-ram análise de conjuntura, avalia-ção da atividade do dia 31 de julho,do ato  que teve repercussão positi-va nacionalmente para o movimen-to grevista. Os delegados: Joana Oli-veira, Roselei Prua, Izaías Quintanae Maria de Lourdes Ambrosio, esta-rão no Comando Nacional de Greve,na próxima semana.

O Conselho Universitário(Consun) reunido dia 03 de agos-to, discutiu e aprovou o sistema deCotas na UFRGS pelos próximos 10anos.Estudantes fizeram vigília antesde sessão que  mudou cotas naUfrgs o grupo pressionou para quevotação no Conselho Universitárionão fosse canceladaCerca de 70 estudantes ocupa-ram, no fim da tarde, do dia 02,  osaguão da Reitoria da UFRGS. Osestudantes passaram a madrugadano local.  A meta foi fazer pressãopara que não fosse cancelada a vo-tação do (Consun) sobre as mu-

danças no sistema de reserva devagas na instituição.Pelos próximos 10 anos o(Consun) da UFRGS decidiu man-ter em 30% reserva para cotistas.Proposta de aumento de 30% para40% não foi aceita pelo Conselho.Além disso foi decidido que aUFRGS manterá 30% a reserva devagas para cotistas.A proposta inicial, vinda de umgrupo da instituição que estuda aspolíticas afirmativas, era de que oíndice fosse elevado para 40%. Osestudantes representados peloDiretório Central dos Estudantes(DCE) queriam que fosse 50%. E

Estudantes ocupam Reitoria da UFRGS
os representantes dos professoreseram a favor de que fossem man-tidos os 30%. A medida vale paraos próximos10 anos.Também não foi aceita a pro-posta de estudantes de desvinculara necessidade dos estudantesautodeclarados negros seremobrigatoriamente de escolas públi-cas. Pela decisão, a reserva de va-gas para todos os cursos de gradu-ação serve para egressos do siste-ma público de Ensino Fundamen-tal e Médio, para autodeclaradosnegros egressos do sistema públi-co de Ensino Fundamental e Mé-dio e candidatos indígenas.

FASUBRA é recebida pelo MECDia 30, o Comando Nacional deGreve da FASUBRA foi recebidopelo ministro da Educação, AluízioMercadante.A FASUBRA chamou atençãopara a o fato do Ministério do Pla-nejamento ter desmarcado a reu-nião da mesa geral dos trabalha-dores do Serviço Público Federal,que ocorreria dia 31. “Foram can-celadas todas as reuniões pré-agendadas para este período. Oprazo que o governo acordou era31 de julho, para apresentarem aproposta salarial ao conjunto dostrabalhadores do serviço publicofederal”, comunicou a Federação.O adiamento de uma definição por

parte do governo deixará poucotempo para negociar uma even-tual proposta.O ministro, que afirmou não sa-ber da reunião com o MPOG, afir-mou que, após fechar a propostacom docentes, vai trabalhar inter-namente no governo, uma pro-posta para os técnico-administra-tivos e depois para os trabalhado-res do MEC. “Estamos trabalhan-do com a ideia de um índice line-ar para os trabalhadores doPCCTAE, a inflação, tendo comobase os dois períodos sem reajus-te”, concluiu Mercadante.
Com informações da Fasubra

Foto: João Batista

O conselho aprovou manter em 30% a reserva de vagas para cotistas


