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Associação dos Servidores da UFRGS, UFCSPA e IFRS

ACORDO GARANTE VITÓRIA PARA OS
TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO

GREVE 2012

EDIÇÃO DOS (AS)  APOSENTADOS (AS)

Na noite do dia 24 de agosto, OComando Nacional de Greve (CNG)da FASUBRA esteve reunido com oMinistério do Planejamento, Orça-mento e Gestão onde firmou oacordo 2012 com as tabelas sala-riais para os anos de 2012, 2014 e2015.O CNG da FASUBRA fez a críticaao governo em virtude da dificul-dade de atingir um percentual queatenda à reivindicação da catego-ria de recomposição do piso sala-rial e que espera que este Acordoseja o início de uma nova etapa noaperfeiçoamento da Carreira.A FASUBRA também afirmouque cobrará resultados efetivosdos Grupos de Trabalho, uma vezque desde a implantação do PCC-TAE esses temas têm constituído apauta, sem, contudo ter chegado auma solução, e que no GT tercei-rização pautará mais uma vez o de-bate sobre a EBSERH,dando conti-nuidade à campanha que esta Fede-ração tem debatido em todo o país.Além disso, ainda que, não acei-tará perseguições a nenhum mili-tante da FASUBRA, seja ele da baseou da Direção Nacional, esperan-do que o Ministério da Educaçãotome as providências necessáriaspara que a política divulgada poresse Ministério de democratizaçãose estabeleça como verdade.A direção da FASUBRA fez ques-tão de ressaltar, também, que pri-ma pelos princípios democráticose afirmação da identidade dos Tra-balhadores Técnico-administrati-vos em Educação como agentes daprodução de conhecimento, e legí-timos representantes da educaçãoSuperior Pública no Brasil, e queespera que o acordo ora assinado,apesar de não contemplar os an-seios da categoria, seja mais umademonstração de maturidade ecompromisso social com a cons-trução de uma educação pública,gratuita e socialmente referen-ciada.Em sua manifestação, o gover-no entende que o resultado do pro-cesso negocial ficou aquém dasexpectativas da categoria, mas emvirtude dos limites conjunturaisnão permitiram maiores avanços.Afirmou que todos os pontos ne-gociados nesta etapa, são para ogoverno compromisso a ser cum-prido.
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Segunda-feira

Apresentação da Cartilha com as tabelas salariais do PCCTAE com os ganhos da GREVE
PAUTA:

REUNIÃO COM OS (AS) APOSENTADOS (AS), às
14h, no auditório da ASSUFRGS

Servidores da UFFRGS, UFCSPA e IFRS Campus Porto Alegre após
aprovarem saída da Greve, retornaram as atividades esta semana

Ato Unificado EstadualApós a AG, do dia 24 de agosto, os técnicos seguiram para o LargoGlênio Peres, onde se juntaram a outras categorias do serviço públicofederal do RS, para um ato. Os servidores caminharam até o prédioda Superintendência Regional do Trabalho, na Av. Mauá, mantendoapenas uma pista aberta ao tráfego, onde realizaram falas contráriasàs políticas do governo Dilma e defendendo a unidade dos servidorespúblicos.

Em Assembleia realizada noSalão de Atos II, dia 24 de agosto,os servidores técnico-administrativos da UFRGS,UFCSPA e IFRS Campus PortoAlegre em greve aprovaram oindicativo da FASUBRA, comretorno ao trabalho na segunda-feira, dia 27 de agosto. Após 70dias em greve,  com 257 técnicosfoi aprovado o fim do movimentoparedista.Formaram a mesa da AG asCoordenadoras Gerais daASSUFRGS, Bernadete Menezes eRosane Souza, representada pelaCoordenadora de Divulgação e

Imprensa,  Michelle Meirelles,pelo Comando Local de Greve(CLG), Arthur Bloise e GabrielFocking, Coordenador de EducaçãoPolítica e Sindical.Na Assembleia realizada noSalão de Atos, dia 22 de agosto, osservidores técnico-administra-tivos da UFRGS, UFCSPA e IFRSCampus Porto Alegre em greveaprovaram o indicativo daFASUBRA.A Federação recomendava oaceite da última proposta dogoverno à categoria e o retorno àsatividades dia 27, após a efetivaassinatura do acordo.

Com 415 participantesassinando a lista de presença, oplenário teve ampla maioriavotando pela aprovação, 3abstenções e 3 votos contrários.Formaram a mesa da AG, as Co-ordenadoras Gerais da ASSUFRGS,Bernadete Menezes e Rosane Sou-za, e pelo Comando Local de Greve(CLG), Arthur Bloise e AmandaCorrêa.Pela avaliação do CLG, referen-dada na Assembleia, embora a pro-posta aprovada não seja a ideal, elacontempla algumas reivindicaçõesda carreira e não discrimina clas-ses, nem ativos e aposentados.

ATENÇÃO!
Reunião com os aposentados, dia 10
de setembro (segunda-feira), às 14h,

na sede da ASSUFRGS.



Coordenação Geral
Bernadete  Menezes (Berna),  Rosane Barcelos Souza

e  Edson Luiz de  Souza

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: 2000 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
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PAYADINHA DA GREVE

GREVEA uma greve, certa feitaFui chegando de curioso,Vi que o movimento era harmoniosoE que a causa era direitaQue lutar contra o governoNão era uma quimeraE eu sou louco por uma lutaQue nem pinto por quirera.Dei de mão em um protesto,Me integrei em comissãoE já fiquei mobilizadoNo meio da multidãoSaí pela cidade em passeataPois é uma verdade universal,Que quem não bota a cara na ruaNão ganha aumento salarial.Mas o que é bom se termina,Já diz o velho ditadoE eu que protestava embaladoEntoando meus gritos de luta,Concentrado na dura labutaDaquele que briga com ardorQuando veio reprimindo o governoAjudado pelo reitor.E veio o governo cortando pontoE o reitor com ordem judicial,Nos expulsar do localQue a gente havia ocupado,Usaram de tanta força,Como se não houvesse democracia!Mas... me esperavam no CPDE eu fui me instalar na reitoria!Sem lhe dar satisfação,Sem pedir favor algum,Fiz cartaz, soltei rojãoLi uma carta no CONSUNE se recordo neste momento,Aquele entrevero encarniçadoÉ para mostrar que este bochinchoNão faz parte do nosso passado!-E O AUMENTO?Essa pergunta me é feitaA cada vez que eu declamoÉ uma coisa que reclamoE acho que não é direitaPorque nos ofereceram uma merrecaDepois de tanta reuniãoQue o governo dos trabalhadoresParece o governo dos patrão!E o aumento... ainda não viPorque o governo não quer ceder,Mas os juros da dívida estão aíSendo pagos, para quem quiser verMeu dinheiro, talvez esteja passeando pela EuropaAlimentando o mercado financeiro,Deve estar na mão de algum agiota,Esperando cair no bolso de algum banqueiro.

Início das novas instalações
em GAROPABA -SC

ACORDO 2012Na noite do dia 24 de agosto, o Comando Nacional deGreve (CNG) da FASUBRA esteve reunido com o Ministé-rio do Planejamento, Orçamento e Gestão onde firmou oacordo 2012 com as tabelas salariais para os anos de 2012,2014 e 2015.A Coordenação da ASSUFRGS está reunindo-se nas  nasUnidades onde apresenta a Cartilha com as tabelas salari-ais do PCCTAE, do Acordo 2012, firmado com o governo,dia 24 de agosto.Você também encontra este material emwww.assufrgs.org.br/ www.fasubra.org.br

A  Comissão da Colônia de Férias em Garopaba-SCesteve no dia 24 de agosto, supervisionando aconstrução das novas instalações da Colônia.

adaptado por Frederico Duarte BartzParódia do Bochincho, de Jayme Caetano Braum.


