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CORREIO

ELEIÇÕES NAS UNIDADES

Campanha da ASSUFRGS pela PARIDADE JÁ
obtém resultados positivos

As eleições para diretores dasunidades já começaram. AAssufrgs, através das reuniõesnas Unidades, tem organizado ostécnicos, para que conquistemapoio dos candidatos a 3 pontos:
1. Paridade nas eleição das

unidades!
2. 30 horas para todos!
3. Qualificação e capacitação

para todos!A mobilização já começou,para garantir que os Conselhosaprovem eleições Paritárias: ostécnico-administrativos em edu-
No dia 12 de setembro, reunidos osConselheiros do CONSUNI do ICBS, foi aprovado,após amplo debate, o percentual de peso dos votosdas três categorias (docentes, técnicos e discentes),que irá vigorar na eleição para Diretor da Unidade,a qual ocorrerá no dia 20 de outubro. Ospercentuais aprovados foram 40% (docentes),40% (técnicos) e 20% (discentes), tendo havido 9votos favoráveis a essa proposta, 5 votosfavoráveis ao encaminhamento que propunha aparidade e 1 voto favorável à proposta de votoUniversal.Na última eleição, ocorrida em 2008, ospercentuais dos pesos dos votos eram, paraprofessores, técnicos e estudantes, distribuídos,respectivamente, na proporção 70x20x10. O ICBSavançou rumo à paridade!!

Na eleição para diretor de Unidade,
PARIDADE JÁ! cação devem ser respeitados emsua representação. As respostastêm sido muito positivas. Já foramaprovadas eleições paritárias paraDiretor na ESEF e no ColégioAplicação, derrotando o famigerado70%15%15%. O ICBS avançou, noúltimo dia 12, rumo à paridade (aeleição ocorrerá em outubro e terápeso de 40%40%20%). NaFarmácia, o percentual atualtambém é 40/40/20.A Assufrgs defende também queno Setor de Segurança e Prefeiturasocorram eleições, pois elas já

ocorrem em todas as unidadesacadêmicas e também no CPD eoutras.Vamos aderir à campanha efazer da UFRGS uma Universidadedemocrática, onde todos ossetores possam escolher, compeso proporcionalmente igual,seus representantes, e não apenasum: afinal, a Universidade éconstruída por técnico-administrativos, estudantes eprofessores.  Mobilize a suaUnidade e vamos em busca daParidade, da Democracia!!!
Rumo à Paridade, ICBS Avança na Eleição para Diretor

Os servidores públicosfederais do Executivo terãoreajuste nos benefícios: oauxíl io-alimentação devepassar de R$304 para R$373;os planos de saúde sofrerãoreajuste entre 15% a 30% na

Auxílio-alimentação e
contrapartida do Plano de
Saúde serão reajustadoscontrapartida do governo. Osnovos valores dos benefíciospassam a valer a partir dejaneiro de 2013.Veja,  no site da assufrgs, aproposta que está sendo debatidaem Brasília.

Tendo em vista o acordo firmado em 24/08/2012, que, entre outras coisas, estende o Incentivo àQualificação a todos os cargos de todas as classes do PCCTAE, alertamos que todos os colegas quepossuam diplomas de educação formal em grau superior à exigida para ingresso (anexo II da Lei11091/2005) e que ainda não estejam percebendo o incentivo à qualificação correspondente,solicitem, via processo, o recebimento do respectivo incentivo, que estará sendo devido a partir dejaneiro de 2013. Qualquer dúvida procurar as CIS  de sua Universidade.CIS UFRGS: 33083261/33084065IFRS - 39306093 às quartas-feiras, com Lívia, Rafael, Douglas ou Fábio.UFCSPA - 33039000

Atenção Aposentado(a)!
 Incentivo à qualificação
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Conselho de Delegados(as) inicia
processo eleitoralReunião dos Aposentados

Na tarde do dia 10de setembro, a Coor-denação de Aposenta-dos da ASSUFRGS, re-presentada por SaleteMaria Wiggers eMauro José dos Anjos,promoveu um encon-tro para apresentar aCartilha com as no-vas tabelas salariaisfirmadas no Acordocom o governo em2012.Sílvio Corrêa apresentou a Cartilha, tirando as dúvidas dospresentes.
A próxima reunião será no dia 08 de

outubro (segunda-feira), às 14h.

No dia 05 de setembro, aUFCSPA vivenciou um momentode fortalecimento da democracia,com o primeiro debate entre oscandidatos à reitoria.Participaram do debate oscandidatos a reitor(a) e vice-reitor, respectivamente, HelenaMaria Tannhauser Barros  ePedro Alves d´Azevedo - chapa 1,Miriam da Costa Oliveira e LuisHenrique Telles da Rosa – chapa2, Pedro Dal Lago e AlbertoAntonio Rasia Filho – chapa 3.Os candidatos das três chapasmostraram-se atentos àsnecessidades da UFCSPA edemonstraram a suapreocupação em proporcionar odesenvolvimento de um ensinode qualidade aos alunos e

Fazendo História: 1º debate entre
os candidatos à Reitoria da UFCSPA

qualificação dos servidorestécnico-administrativos edocentes.De maneira geral os técnico-administrativos tiveram suaimportância reconhecida portodos os candidatos.  Resta-nos

A reunião do Conselho de De-legados (as) da ASSUFRGS acon-teceu na tarde do dia 12 de setem-bro. Foi pauta da reunião  a apre-sentação em data show das no-vas instalações da Colônia de Fé-rias em Garopaba e a  posse dosnovos coordenadores.A Comissão Eleitoral seráaprovada em Assembleia, no dia26 de setembro (quarta-feira), naFaculdade de Direito, às 14h.Conduziu os trabalhos a pre-sidente do Conselho de Delega-dos (as) Lizette Dias de CastroMiguens.Foram empossados os Coor-denadores:-Edson Luiz de Souza, na foto,substituindo Miguel Ângelo Ri-
beiro, na Coordenação Geral --Maribel dos Santos Nunes,substituindo Rafael Berbigier, naCoordenação Jurídica e de Rela-ções de Trabalho,- Alexandre Ordeste, substituin-

Os servidores vigilantes daUFRGS (ativos e os que foramaposentados nos últimos cincoanos) que exercem (ouexerceram nos últimos cincoanos) jornada de trabalhoininterrupta de doze horaspoderão ingressar em juízo parapostular a antecipação doadicional  noturno para as 21(vinte e uma) horas, nos termosdo Decreto n°.  1.590/95.O referido decreto garanteainda ao servidor o direito a umintervalo mínimo de uma horapara refeição, de modo que a sua

Ação Judicial para os servidores vigilantes
Adicional noturno e Intervalo Intrajornadasupressão acarreta nopagamento de tal período comohora extraordinária. Assim, namesma demanda busca-se opagamento indenizado desseintervalo em relação aos últimoscinco anos.Importante registrar que osnossos tribunais são omissosquanto ao tema, ao contrário dafarta jurisprudência nosTribunais Trabalhistas, onde éreconhecido o direito, inclusive,contra disposições previstas emacordos e convenções coletivasde trabalho.

Para o ingresso desta açãojudicial é necessária, além dopreenchimento do kit de ajui-zamento, a seguinte documen-tação:a) cópia da identidade e CPF;  b)cópia do último contra-cheque;c) cópia do comprovante deresidência.Maiores informações no De-partamento Jurídico, SedeCentro e Campus do Vale.Confira a documentação nolink da Coordenação Jurídica ede Relações de Trabalho daASSUFRGS.

do, na Coordenação de Esporte,Cultura e Lazer, Maribel dos San-tos Nunes e,- Rafael Berbigier, substituin-do André Gustavo, na Coordena-ção de Divulgação e Imprensa.
A Associação de Servidores da UFRGS, UFSPA e IFRS (ASSUFRGS)vem, por meio desta, solicitar sua inscrição como membro doConselho do Campus, enquanto representante da sociedade civil.Nos termos do artigo 2.2 do Edital nº 59, de 30 de agosto de 2012,indicamos como representante da entidade o associado RafaelCecagno, 28 anos, servidor da Universidade Federal do Rio Grandedo Sul .Por décadas a ASSUFRGS participa da luta pela valorização daeducação, seja na defesa de melhores condições de trabalho eexistência de seus representados, seja no democrático debateinterno das Instituições Federais nas quais seus associadoslabutam. Esta luta reflete-se na melhoria do serviço públicooferecido à população brasileira, o que reforça a posição comosociedade civil no Conselho do Campus.O indicado como representante, Rafael Cecagno, possuiformação superior em Direito pela própria UFRGS. É servidor destaInstituição desde 2009, onde atualmente também é membro eleitoda CIS (Comissão Interna de Supervisão do Plano de Carreira dosCargos Técnicos Administrativos em Educação).Assim sendo, segue em anexo a ficha de inscrição contendo osdados da instituição e de seu representante para constituição doConselho Permanente do Campus Porto Alegre.

ASSUFRGS apresenta candidatura ao
Conselho do IFRS

Assembleia aprova
prestação de contasOs servidores, em Assembleia de Sócios, aprovaram no dia 13 desetembro, na Faculdade de Direito, a prestação de contas do ano de2010 e o parecer do Conselho Fiscal.Conduziram os trabalhos os Coordenadores de Finanças, ShirleiFunk e Mozarte Simões, além da presidente do Conselho Fiscal, MarildaBalbinot Dias,  e o Contador da ASSSUFRGS, Sérgio Luiz Garcia Dídio.

salientar, porém, a manutençãoda luta pela paridade e acontinuidade da discussão sobreos problemas da universidade.O último debate será realizadono dia 18 de setembro, às 10h,no Salão Nobre da UFCSPA.
O último debate será realizado no dia 18 de setembro, às 10h, no Salão Nobre da UFCSPA.

APRESENTAÇÃO DA CARTILHA

ASSESSORIA JURÍDICA



Relatório de Fiscalização 03 -  Obra: Sede de Verão da ASSUFRGS - Garopaba / SC -  Data: 04/09/2012 e 05/09/2012Nesta terceira fiscalização podemos observar a laje montada com a colocação dos pontos de luz, tubulações elétricas, tubulações hidráulicas e estrutura das escadas.
Acompanhe passo-a-passo as obras da  Colônia no site www.assufrgs.org.br

ASSÉDIO MORAL é crime.  DENUNCIE!

O que é Assédio Moral?Assédio moral ou violência moral no trabalho trata-se de todasituação vexatória, humilhante, constrangedora de caráter repetitivoe prolongado a que o trabalhador está exposto nos locais de trabalhodurante o exercício de sua função, sendo mais comum em relaçõeshierárquicas autoritárias  e assimétricas, em que predominamcondutas negativas, desumanas e antiéticas.No serviço público, o assédio moral manifesta-se de forma sutil,através  das novas políticas de gestão, dos  programas de re-estruturação dos  serviços, da avaliação de  desempenho individual,bem como na retirada de  serviços ou condições para execução doprocesso de trabalho. A violência institucional invisível gera  prejuízosao patrimônio humano do  trabalhador, a sua saúde e danos à  própriainstituição.

A ASSUFRGS acaba de criar o emailassediomoral@assufrgs.org.br, que estádisponível a todos os técnico-administrativos que estejam sofrendo comsituações de assédio moral, bem comocom quaisquer situações de retaliação nosetor de trabalho, seja em virtude de teraderido ao movimento grevista, seja por “motivos” adversos.Reafirmamos que será garantido o sigilo de todas asinformações, pois o acesso ao e-mail é restrito a CoordenaçãoJurídica e de Relação de Trabalho, que não tomará nenhumamedida sem autorização da vítima.

Os relatórios anteriores estão disponíveis no site no link da Colônia de Férias de GAROPABA

Como Enfrentar o Assédio Moral
* Faça um diário de todas as situações
sofridas, com o dia, mês, ano, hora, local,
nome do agressor (a); relacione o nome
das pessoas presentes;

* Converse com os colegas de trabalho
e com a família sobre a situação;

* Busque ajuda profissional;

* Denuncie à Assufrgs as situações de
violência moral.

Lembrando que, ao final da greve, em reunião da Assufrgs com o Reitor Carlos Alexandre,  bem comocom o Diretor do IFRS-Campus Centro, eles reafirmaram que não haveria qualquer medida punitiva emvirtude da greve, já que o entendimento das Administrações é de que a    Greve é um direito!

Art.9º da Constituição
Federal de 1988

É assegurado o direito de
greve, competindo aos

trabalhadores decidir sobre
a oportunidade de exercê-lo

e sobre os interesses que
devam por meio dele

defender.

Avançam as obras da Colônia de Férias em GAROPABA
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MATERIAIS:Os materiais utilizadospara os pontos de luz emangueiras corrugadasda estrutura elétrica, sãode primeira qualidade.Para a concretagem foiutilizado concretousinado, FCK25.

Formas de Assédio Moral no Serviço Público
* Determinar tarefas ou atividades
incompatíveis com o cargo do servidor;
* Designar funções triviais para servidor
cuja função técnica é especializada ou
determinar tarefas que necessitem de
treinamento especifico;
* Apropriar-se do crédito de ideias,
propostas, projetos ou de qualquer
produção intelectual de outro;
* Desestabilizar emocionalmente o
servidor, desprezar, ignorar, humilhar,
isolá-lo do contato com seus colegas,
superiores hierárquico ou de qualquer
relacionamento dentro de instituição;
* Sonegar informações que sejam
necessárias ao desempenho das funções ou
úteis à vida funcional do servidor;
* Divulgar rumores, comentários
maliciosos, críticas reiteradas ou
subestimar esforços, atingido a saúde
mental do trabalhador;
* Expor o servidor a situações físicas,
mentais em prejuízo de seu
desenvolvimento pessoal e profissional;
* Estipular prazos impossíveis de serem
cumpridos pelo servidor.

EXECUÇÃO:
04/09/2012 - Nesta etapa finalizou-se a montagem das lajesrespeitando-se o projeto estrutural, e também encontra-se em fasede finalização a montagem dos pontos elétricos de teto e as esperasdas descidas de paredes. Os sitemas de amarração e montagemseguem as técnicas corretas e adequadas para a etapa.Está programado para 05/09/2012 a concretagem da laje.

EXECUÇÃO:
05/09/2012 - No início da manhã procedeu-se a finalização das tubulações de elétrica edas esperas do estrutural para o próximo bloco de paratamentos.Perto do final da manhã iniciou-se a preparação da laje, onde a mesma foi encharcada comágua e iniciou-se a concretagem. O concreto usinado foi lançado até a laje com a utilização deum caminhão bomba. A cada caminhão utilizado, foi feito um corpo de prova do concretopara futuro teste de rompimento e verificação da resistência final.O concreto lançado foi vibrado para garantir uma melhor qualidade da estrutura. Lajes,vigas e escadas foram concretadas juntas o que garante uma melhor qualidade do conjunto.



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

Av. João Pessoa, 1392. CEP - 90040-001/Fone: 51.32281054www.assufrgs.org.br

Coordenação de Divulgação e Imprensa
Michelle de Mello Meirelles e  Rafael  Berbigier de Bortoli

Coordenação de Cultura, Esporte e Lazer
Edison Silva dos Santos  e Alexandre Ordeste

Coordenação de Jurídica e Relação de Trabalho
Maria de Fátima R. Andrade e Maribel dos Santos Nunes

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