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CORREIO

Posse dos novos conselheiros contou com
grande participação dos associadosA posse dos novos conse-lheiros aconteceu na noite dodia 07 de dezembro, no ClubeGeraldo Santana, uma das ativi-dades que encerraram o ano de2012, com uma grande disputanas Unidades da UFRGS. AsEleições para o Conselho deDelegados e Conselho Fiscalcontaram com a grande parti-cipação dos técnicos.Após o cerimonial e protoco-lo, iniciou-se a posse dos con-selheiros, que foi conduzidapela presidente do Conselho deDelegados(as), Lizette Dias deCastro. Estiveram presentes namesa também a CoordenaçãoGeral da ASSUFRGS, represen-tada por Bernadete Menezes,Rosane Souza e Edson Luiz de

Festa de encerramento do ano de 2012  -  Festa Legal!

Souza, e a presidente da Comis-são Eleitoral, Maria CristinaLunardi Kern.Desta maneira, o Conselho deDelegados ficou composto, entretitulares e suplentes, por 136 téc-nicos (incluindo os aposenta-dos); o Conselho Fiscal, por suavez, tem na sua composição 06técnico-administrativos (entretitulares e suplentes).A Coordenação da ASSUFRGSagradece a Comissão Eleitoralpelo trabalho profissional querealizou nas Eleições 2012, porter sido feito com ética, coerên-cia e principalmente respeitocom a Categoria, que a elegeupara os devidos trâmites.

“No último dia 07 dedezembro de 2013, no SalãoPanorâmico do Clube GeraldoSantana, logo após a cerimôniade posse da nova nominata doConselho dos Delegados eConselho Fiscal da ASSUFRGSiniciou a tão aguardada FestaLegal - evento social deencerramento das atividades daCoordenação de Cultura,Esporte e Lazer da entidade coma tradicional festa de final de anoda ASSUFRGS. Os comes e bebesdo jantar dançante ficaram acargo do Buffet Mont Blanck e

a animação musical numformato diferente de anosanteriores ficou por conta do
Trio Bem Brasil(RogérioPereira - violão, Luiz Carlos -teclado e Gilberto José , novocal), seguido de uma perfor-mance artística de Jairo Melo,com o show “Meu amigo Elvis”.Tão logo encerrou-se aparticipação ao vivo a equipe
ACTUBINO, o dj Leandro  e suaseleta e qualificada propostamusical sacudiram a pista dedança do local.A participação vibrante dos

associados, amigos, familiares,convidados, delegados e coor-denadores da ASSUFRGS  ilus-traram a FESTA LEGAL, que comseus ritmos e euforia marcaramo calendário social da entidade. Com votos de muitos outrosmomentos de descontração em2013, desejamos a todos umNatal cheio de Luz e umpróspero Ano Novo.
Edinho Silva e Alexandre

Ordeste  Coordenação de cultura,
esporte e lazer da ASSUFRGS

A Coordenação da
ASSUFRGS deseja a
todos (as) técnico-

administrativos um
Feliz Natal e um Ano

Novo repleto de
vitórias!

PARABÉNS  AOS
CONSELHEIROS EMPOSSADOS

Nos dias 4, 5 e 6 de de-zembro de 2012, os estudantesda UFRGS escolheram suarepresentação nas Câmaras eConselhos da Universidade eelegeram a Diretoria Executivado DCE da UFRGS.

Chapa 1  - Da Unidade Vai Nascer a
Novidade – Vence as Eleições do DCE

PARABÉNS À CHAPA
VENCEDORA.

ESTAREMOS JUNTOS EM
2013 - BOA GESTÃO

A chapa 1 – Da Unidade vainascer a Novidade - venceu opleito com 1651 votos dos 3995votos efetivos. A ComissãoEleitoral destacou que a eleiçãofoi pacífica e democrática,agradeceu o empenho da Secre-

taria de Assuntos Estudantis(SAE), do Centro de Proces-samento de Dados (CPD) e daCoordenadoria de Segurança eressaltou o esforço dos CentrosAcadêmicos e Diretórios quecompuseram a ComissãoEleitoral e indicaram mesários,garantindo uma eleição de-mocrática.A cerimônia de posse daDiretoria Executiva eleita paragestão 2012/2013 do DCE foirealizada na sexta-feira, 14 dedezembro, às 19h30min, noSalão Nobre do Direito.

Tempo ficto da direito a revisão do
adicional por tempo de trabalhoOs servidores que ingressa-ram com pedido administrativoou ação judicial, visando a con-versão do período trabalhado sobcondições insalubres ou perigo-sas, não foram contemplados coma revisão dos anuênios.A Administração Pública emgeral apenas procede na recon-tagem do tempo de serviço, acres-centando tempo para os servido-res ainda em atividade e revisan-do as aposentadorias para quemjá estava aposentado.Contudo, embora tenham con-vertido o tempo de serviço traba-lhado sob condições insalubresou perigosas, não houve altera-ção no pagamento dos anuênios.Estes permanecem no exatopercentual que estavam sendopagos. Assim, é possível ajuizaração judicial requerendo que otempo acrescentado ao tempo deserviço seja considerado para

fins do recebimento dos anuê-nios e licença-prêmio. Lembra-mos que essa ação somente bene-
ficiará os servidores que foram fa-
vorecidos de forma administrativa
ou judicial com a contagem desse
tempo diferenciado.Muitos servidores consegui-ram o reconhecimento da conver-são desse tempo no momento emque solicitaram a contagem do tem-po de serviço ou fizeram pedido ad-ministrativo do abono de perma-nência.Para o ajuizamento de ação, sãonecessários os seguintes docu-mentos: a) último contracheque;b) cópia do documento de identi-dade; c) cópia do processo admi-nistrativo em que foi requerida acontagem do tempo insalubre(pode ser o processo do abono depermanência); d) assinatura do KITpara ajuizamento da ação (procura-ção e contrato de honorários).

REI E RAINHA DOS APOSENTADOS JUNTAMENTE COM “ELVIS”
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Técnico-Administrativos detodo o país filiados à FASUBRAestiveram protestando nacidade de Santa Maria, contraa fundação da Associação deTécnicos de Nível Superior(ATENS). A Direção Nacionalda FASUBRA estava presentena atividade.Com mais de 100 técnicos,na manhã do dia 03 dedezembro, com um calor de38°C os trabalhadores foramsurpreendidos pela quan-tidade de policiais que che-garam ao evento “exclusivo”,conforme informou um dosrepresentantes da ATENS.Carros oficiais da Univer-sidade Federal de Santa Maria(UFSM) levaram os servidorespara a atividade, o que foivergonhoso presenciar.O objetivo da delegação daFASUBRA durante a assem-

bleia de fundação que ocorreuno Hotel Morotin, era tentardialogar com os técnicos quechegavam à assembleia edenunciar o caráter divisionistada nova entidade.Como resposta, ao invés dodebate, a ATENS solicitoureforços à Brigada Militar.A delegação da FASUBRA, nãopodendo entrar para dialogarcom os companheiros,  fez o usoda palavra utilizando um carrode som para fazer a leitura daCARTA da FASUBRA contra oDIVISIONISMO DA CATEGORIA.Os diretores da FASUBRAexplicaram ao público presentena fila que este caminho éincorreto, porque divide a cate-goria e acaba com toda a his-tória da criação do PCCTAE.Além disso, os técnicos nãopuderam fazer uso da palavrapara apresentar ao Plenário a

história de luta dostrabalhadores queveem há anos nummovimento que nãodeveria ser dividido.A imprensa daASSUFRGS e daASSUFSM foi impe-dida de fazer a co-bertura do evento.Com muita cautelaas jornalistas apre-sentaram a Carteirade Trabalho e, de-pois de muito custo, foi liberadaa entrada para fazer as fotos.Exatamente às 10h, iniciou-sea Assembleia de Fundação daATENS, que contou com a apre-sentação dos membros que acompõe e,  logo em seguida, semleitura alguma, sem abertura deinscrições para intervenções,sem debate algum, os servidoresaprovaram a fundação daATENS. Não ocorreu contagemdos votos contrários à  fundaçãoe houve 04 abstenções.Os técnico-administrativosdas Universidades Federaisretiraram-se do Plenário gritan-do palavras de ordem como:“NÃO, NÃO À DIVISÃO”,FASUBRA unida jamais serávencida.

De acordo com a maioria dasfalas de diretores da FASUBRAe Coordenadores das entidadesde base, “a ATENS, que já existiacomo associação antes debuscar tornar-se representaçãosindical, tem sua origem fun-damentada na divisão dacategoria dos técnico-admi-nistrativos em educação”. Ficouclaro para todos ali presentesque o discurso da ATENS não épautado pela união dos traba-lhadores e pelas conquistas delutas históricas da categoria.Logo em seguida, a delegaçãoda FASUBRA concluiu as falasem frente ao evento e seguiupara o Hotel Continental, ondeelaborou um calendário de

Técnico-Administrativos de todo o país protestam em Santa
Maria e são recebidos com repressão da polícia militar

ASSESSORIA ASSUFRGS

DELEGAÇÃO DA ASSUFRGS PRESENTE EMSANTA MARIA

Recorrentemente, quando oservidor público federal se apo-senta, os Órgão da Administra-ção Federal deixam de pagar asférias proporcionais relativas aoano em que o servidor se apo-sentou.Tal direito é pago quando oservidor é exonerado do servi-ço público, todavia, é completa-mente ignorado quando o servi-dor se aposenta. Para fins de mai-or esclarecimento trazemos o se-guinte exemplo: determinadoservidor aposentou-se em agos-to de 2012, teria direito a rece-ber 8/12 avos de férias propor-cionais - durante os meses tra-balhados no ano de sua aposen-tadoria, as quais seriam goza-das no exercício seguinte casonão tivesse se aposentado.

Servidor tem direito a receber férias
proporcionais quando se aposentarAlém das férias proporcio-nais, ou integrais dependendodo caso, o servidor faz jus ao 1/3 de férias proporcionais. Nãoobstante, a UFRGS, UFCSPA e oIFRS não reconhecem esse di-reito e somente procedem ao re-ferido pagamento, nos casos deexoneração. Desse modo, é pos-sível buscar judicialmente omencionado pagamento, paratodos os servidores cujas apo-sentadorias ocorreram nos últi-mos CINCO ANOS.Para tanto, são necessários osseguintes documentos:1)assinatura do Kit (procura-ção e contrato de honorários),2)cópia do RG e CPF;3) e cópia do processo de apo-sentadoria.

Correção monetária sobre valores pagos com
atraso administrativamenteA Administração tem efetua-do pagamento de valores reco-nhecidos na via administrativacom atraso, pagando a correçãomonetária que entende devidaou pagando sem nenhuma cor-reção. Tal correção quando paga éinferior ao que o servidor teriadireito.Desse modo, os servidorespúblicos federais têm o direitode requerer na Justiça o paga-

mento do correto índice de cor-reção monetária sobre as vanta-gens pagas administrativamen-te com atraso, inclusive com a in-cidência de juros moratórios.Além disso, o Governo Fede-ral vem levando anos para a qui-tação da dívida que tem com oservidor, pagando administrati-vamente somente uma partedesse valor, em folha suplemen-tar, e a cada dois ou três anos.O restante ficará, mais uma

vez, aguardando a liberação deverba pelo Ministério do Plane-jamento.Para o ajuizamento dessaação são necessários os seguin-tes documentos:- cópia do processo adminis-trativo que deu origem aos va-lores;- cópia do cálculo feito pela ad-ministração (pode ser solicitadojunto ao RH), cópia do documen-to de identidade e CPF.
Servidor pode reaver o desconto da Previdência sobre o

1/3 de férias e Adicional de Jornada Extraordinária

Imposto de renda sobre valores recebidos
judicialmente até o ano de 2010

O 1/3 constitucional de férias e o adicional de jornada extraordinária por serem consideradas verbasde natureza indenizatória, não podem sofrer o desconto para a previdência tendo em vista que nãoserão incorporados aos proventos do servidor, por não comportarem natureza salarial.Isso quer dizer que o servidor não deve contribuir para a previdência sobre tais parcelas, pois asmesmas não comporão os seus proventos após a sua aposentadoria.A RVC chama a atenção para esses dois adicionais, pois a imensa maioria dos servidores da UFRGSe da UFCSPA somente sofreu desconto indevido sobre essas duas parcelas.É possível judicialmente reaver os valores indevidamente descontados, por meio de ação judicial,sendo que, nesta matéria, existe farta jurisprudência favorável dos Tribunais.
Os documentos necessários para propor essa ação são:1) assinatura do Kit de procuração econtrato de honorários; 2) cópia do documento de identidade e 3) último contracheque.
RVC Advogados informa que os servidores públicos que recebe-ram valores provenientes de açõesjudiciais até o ano de 2010 poderão solicitar à Fazenda Nacional, judicialmente, os valores pagos a maiora título de Imposto de Renda.Segundo atual entendimento dos Tribunais, não é devido imposto de renda sobre os valores pagosacumuladamente. Deverá ser verificada a alíquota do imposto efetivamente devido, de acordo com o mêsda competência a que se referem, além de juros de mora. O servidor que pagou Imposto de Renda sobrevalor total recebido judicialmente poderá entrar em contato com o escritório para verificar se tem direitoa buscar a devolução de quantia paga a maior.

Ao longo do ano de 2012, a RVC Advogados propôs 262 novas açõesjudiciais, em favor dos servidores da UFRGS, UFCSPA e IFRS, distri-buídas entre aproximadamente 15 diferentes pretensões (objetos dasações).No corrente ano, foram realizados pagamentos para 4.796 pesso-as, entre servidores ativos, aposentados e sucessores (contabilizandoaqueles que receberam em mais de um processo).Desse total, 101 pessoas receberam por precatório, 3.787 recebe-ram mediante alvará judicial (incluído aqui o processo do Vale Refei-ção) e 908 mediante requisição de pequeno valor – RPV.De janeiro até 12 de novembro do ano de 2012, foram atendidoscom hora marcada no escritório 446 servidores da UFRGS, UFCSP eIFRS e retornadas 675 ligações de iniciativa dos servidores, semcontabilizar as ligações de iniciativa do escritório.Foram efetuados alguns plantões itinerantes em várias unidadesda UFRGS, medida que deverá ser ampliada durante o ano de 2013.

Balanço da Assessoria Jurídica
relativo ao ano de 2012

atividades e manifestos quedevem ser encaminhados atoda a base da Federação.Ao final da reunião dadelegação da FASUBRA, aDireção Nacional esteve noMinistério Público, apresen-tando uma denúncia de uso damáquina pública para a funda-ção da entidade com registrosque apontam a suspeita derecebimento de apoio finan-ceiro e de vinculação com aAdministração da UFSM.A ASSUFRGS entrou comdenúncia no MinistérioPúblico e do Trabalho.
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A delegação da ASSUFRGS re-presentada por:  Salete MariaWiggers e Mauro José dos Anjosda coordenação de assuntos deaposentadoria e Lizette Dias deCastro, presidente do Conselhode Delegados(as), e Eva Souza

Um ano de conquistas e vitórias para os
Técnico-Administrativos das Universidades

O EDITAL DA COLÔNIA DE FÉRIAS DE GAROPABA  PARA INAUGURAÇÃODOS NOVOS APARTAMENTOS SERÁ PUBLICADO NO DIA 18 DE DEZEMBRO.

Confira as datas dos reajustes

ATENÇÃO!

Ainda no mês de janeiro de 2013 serão  reajustados os Incentivos à
Qualificação*Veja cartilha da Assufrgs no site: www.assufrgs.org.br

Contrapartida do governo para o Plano de saúde  também será reajustado em janeiro de 2013*Veja tabela link: http://extra.globo.com/emprego/servidor-publico/servidor-federal-governo-vai-aumentar-participacao-no-plano-de-saude-em-2013-6030997.html

CONQUISTAS DA GREVE 2012
Janeiro 2013     Março 2013    Janeiro 2014    Março 2014   Janeiro 2015   Março 2015

passa a serR$ 373,00
Vale-alimentação  + 5% linear O step passaa ser de 3,7%  + 5% linear O step passaa ser de 3,8%  + 5% linear

Paridade já!Já em março abatalha pelademocratização nas eleições daUFRGS já estava na rua.Infelizmente nossauniversidade, que quer sermodelo para as universidadesbrasileiras, não garante sequer ovoto paritário, que é o quenorteia a maioria das consultasnas universidades em todo opaís.A comunidade defendia o fimdo famigerado 70%, para o pesodos votos de professores, 15%para técnicos e 15% para estu-dantes. O Consun não seguiu avontade da maioria dacomunidade, que, por sua vez,indignada,  respondeu votandonulo! e acompanhando acampanha da Assufrgs deprotesto ao não reconhecimentode nossa contribuição naconstrução da universidade.Na UFCSPA, infelizmente,também não venceu a demo-cracia.  Na primeira eleiçãonesta Universidade, concor-reram 3 chapas, mas tambémpelo critério dos 70%, 15%,15%. Já no IFRS foi diferente,pois os Institutos Federais jánasceram com o critériodemocrático da paridade. Elaestá inclusive em seu Estatuto.
A maior greve das

universidades dos
últimos anosA greve contou com aparticipação de 50 instituiçõese o descaso do governo levou-nos a 91 dias de greve. Em váriasuniversidades, as três categorias

Apesar dos Maias, o mundo não vai acabar, mas ao contrário: 2012 começou com muita mobilização nas universidades e três momentos marcaram o ano– professores, estudantes enós técnicos – estavamparadas. Além disso, a grevereconstruiu a unidade entreos federais, com os quaisrealizamos diversasatividades. Em janeiro, osrepresentantes do governoDilma tinham afirmado: comcrise econômica, não temreajuste!A Coordenação daASSUFRGS salienta que“resistimos a tentativas dejudicialização por parte daReitoria da UFRGS e aameaças de corte de ponto”.Relata, ainda, que, graças àunidade  da Categoria, fomoscapazes de realizar grandesatos.A greve de 2011 já tinhapreparado o terreno. Juntou agarra dos novos colegas e aexperiência dos antigos,formando uma direção maisfortalecida para enfrentar2012 e a intransigência dogoverno. Essa unidade,interna do movimentonacional das universidades eexterna com os federais, alémda garra dos grevistas,obrigaram o governo a ceder.

Fim do desconto da previdência e Reposicionamento dos Aposentados
marca encontro em Brasília

A Assufrgs fortalece-seTerminamos o ano comuma vitória importante emnossa organização. Elegemosquase uma centena dedelegados e suplentes para onosso Conselho. Além daeleição do Conselho Fiscal.Essa é a garantia do futuro!Colegas novos e antigos,ativos e aposentados, de todasas classes de nossa carreira,unidos por um futuro melhor!

Barcellos, delegada dos Apo-sentados, participaram nosdias 12 e 13, do Encontro Na-cional dos Aposentados, emBrasília, que ocorreu no Ho-tel Aracoara.Os aposentados(as) debate

ram temas como: fator previ-denciário, a emenda constitucio-nal 70 e a Proposta de EmendaConstitucional 555/2006.O  Encontro contou com a par-ticipação de Marcos Verlaine,  téc-nico do DepartamentoIntersindical de Assessoria Parla-mentar, e também com a deputa-da federal Alice Portugal (PCdoB-BA), que explanaram sobre o temaem questão.Os 106 participantes do Encon-tro na tarde do dia 13 de dezem-bro, aprovaram e definiram estra-tégias para pressionar o Congres-so Nacional e Governo Federalpara pautar a extinção do fatorprevidenciário, barrar a contribui-ção de aposentados para a previ-dência e, modificar os critérios deaposentadoria por invalidez.

Ficou deliberado que os apo-sentados irão procurar o Minis-tério da Educação para cobrarceleridade no cumprimento doAcordo de Greve e o repo-sicionamento dos aposentadoscom paridade.O plenário solicitou que aFASUBRA solicite um Estudo Ju-rídico sobre viabilização decampanha pela anulação da Re-forma da Previdência e imediatadevolução dos valores retiradosdos trabalhadores.Além disso, eles também apro-varam a criação da Secretaria deAposentados, conforme decisãodo XXI Confasubra, que delibe-rou pela realização de plenáriaespecífica para reforma estatu-tária. Desta forma, a Federaçãodeverá elaborar proposta de re-

gimento interno da secretaria,para posterior discussão e vo-tação.Em janeiro ficou definido quea Federação faça uma campanhacontra a discriminação dos apo-sentados nos seus locais de tra-balho e o desrespeito para comos idosos. Também deverá havercampanha nos estados com osparlamentares e lideranças con-tra a PEC 70. Um novo encontrode aposentados, aposentandos epensionistas ficou previsto parao primeiro semestre de 2013.Os eixos e a íntegra das pro-postas aprovadas no EncontroNacional de Aposentados daFasubra você encontra em http://www.assufrgs.org.br/noticias/encontro-de-aposentados-apro-va-estrategias-de-acao/

Que venha 2013! Já estamos nos preparando para novas conquistas!
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A partir de 02 de janeiro, até28 de fevereiro, 10h às 16h.
Campus do Vale (subsede)nos meses de janeiro e fevereironão haverá expediente.

A Coordenação da ASSUFRGSrepresentada por MichelleMeirelles, da pasta de imprensa,esteve presente na manhã do dia05 de dezembro, no mini-auditório da Escola Superior daMagistratura da Associação dosJuízes do Rio Grande do Sul(AJURIS), onde participoujuntamente com entidades sig-natárias da reunião que tratouda campanha: Dívida do RS –vamos passar a limpo essaconta!O objetivo da reunião foidiscutir as melhores alter-nativas para a renegociação dodébito, que, somente em2011,comprometeu as finançasdo Estado com o pagamento deR$ 2,5 bilhões.De acordo com o economistaDarcy Francisco Carvalho dosSantos, “Embora o governocogite aplicar a taxa básica dejuros aos contratos, não édescartada a adoção do IPCA,segundo sinalizou Mantega”. Aopção é considera ideal peloeconomista Darcy FranciscoCarvalho dos Santos. “É o índiceque mede a inflação brasileira deforma mais realística. Alémdisso, é sempre necessárioconsiderar que a SELIC podesofrer variação”, apontou. Deacordo com o economista, de

Entidades debatem a Dívida
Pública do RS

1998 a 2011, o IGP-DI cresceu35% acima do IPCA.O presidente da AJURIS, PioGiovani Dresch, observou que épreciso ponderar sobre qualcenário é o mais adequado àspretensões da mobilização. “ASELIC é um avanço em relaçãoao que prevê o contrato atual,mas insuficiente para resolver oproblema da dívida do Estado”,comentou.Para a Coordenadora, areunião foi importante porqueabordou melhores alternativaspara a renegociação do débito dadívida pública do RS, eladestacou que, nos últimos 28anos a dívida cresceu 27 vezesacima da inflação, e queaproximadamente 10 % de seuvalor é fruto de anatocismo, ouseja, cobrança de juros sobrejuros.

Michelle Meirelles, interviuquestionando o resgate daauditoria como ponto focal, nosentido de que o valor dela sejarevisto e não só reconhecido erenegociado. Ela foi esclarecidaque a linha de trabalho estavamais baseada na descrença deque isso seja viável. Muitoembora a OAB já tenha entradocom ação, a ideia não foidescartada, porém, já estavampensando nas alternativas umavez que, a maioria dos estadosjá pagou entre 50% e 90% desuas dívidas e o Rio Grande doSul é o Estado em pior situação.
http://www.peticaopubl ica.com.br/?pi=P2012N31606

Com informações da AJURIS e
Coordenação de Imprensa

Horário
diferenciado

Feriado de Natal e
Ano Novo

 Conforme portaria daUFRGS, não haverá expe-diente nos dias 24 e 31 dedezembro 2012.

O  Técnico-Adminis-trativo da UFRGS, LuisOctávio Rodrigues,  foihomenageado,  no dia 04de dezembro, pelo Insti-tuto de Filosofia e Ciên-cias Humanas da UFRGS,com o descerramento daPlaca do Auditório LUISOCTÁVIO RODRIGUES,por ser o primeiro ser-vidor Técnico-Administrativonomeado Pró-reitor de Recur-sos Humanos da UFRGS.
No boletim, nº 227, onde diz: Luis

Octávio Rodrigues faltou o Aquino,
e onde diz: Faculdade de Agronomia,
o correto é Instituto de Filosofia e
Ciências Humanos (IFCH).

AULAS DE DANÇA DE SALÃO

No convite recebido pela Admi-
nistração estava incorreto o local.

Com a proximidade do final do ano e encerramento dasatividades de nossa Coordenação previstas para este ano,anunciamos a interrupção das aulas de dança na ASSUFRGS em2012. No ano que se aproxima, informaremos novas datas ehorários da  Dança de Salão.                                                     Informes da Coordenação de Esporte, Cultura e Lazer

Placa do auditório Luis Octávio
Rodrigues Aquino

Como já informado, a ASSUFRGS sagrou-se vencedora na açãocoletiva, ajuizada em nome da categoria, restando reconhecido odireito à incorporação ou revisão de “quintos” relativos a cargosem comissão ou funções de direção, chefia ou assessoramentoexercidas entre abril de 1998 até 05.09.2001. Bem como aopagamento dos valores atrasados, referentes à incorporação ouatualização desses quintos.O referido processo encontra-se no início da fase executiva,encontrando-se atualmente na Central de Conciliações da JustiçaFederal.A RVC Advogados está atualmente finalizando a individualizaçãodos cálculos.Nessa etapa, além do valor devido aos servidores que ocuparamFGs e CDs no período acima mencionado, muitos servidores terãodireito a revisão dos quintos já incorporados no contracheque e àsubstituição destes por outras funções, se no período referidodesempenharam funções de hierarquia superior àquelas jáincorporadas.São mais de trezentos servidores na UFRGS, conforme listaanexada ao processo. Para o escla-recimento de dúvidas, bem comopara saber se você está ou não incluído no processo, basta contatara RVC advogados pelo telefone: 3023-8320, ou enviar e-mail pararvc@rvc.adv.br.

Ação Coletiva dos Quintos
favorece servidores da UFRGS

PRINCIPAIS AÇÕES COLETIVAS

A ação coletiva ajuizada pelaASSUFRGS contra a UFRGS (Exe-cução de Sentença n° 5041648-77.2011.404.7100) encontra-sena Central de Conciliação da Jus-tiça Federal para realização deacordo sobre pagamento.A Universidade já concordoucom os cálculos, restando, ainda,duas pendências: (1) os valoresde PSS a serem descontados e(2) autores litispendentes, ouseja, que possuem ação indivi-dual com outros advogados.Lembramos que foram exclu-ídos da listagem final dois gru-pos:(1) servidores falecidos e (2)aqueles que servidores que op-taram por ajuizar as ações emgrupos.Em nova reunião realizadaem novembro com os Procura-dores Federais e com o Juiz paradefinir estas questões ficou de-

Ação Coletiva dos 3,17%terminado que quanto aoslitispendentes, somente no mo-mento da expedição das RPVs éque o sistema do TRF vai apon-tar quem possui ação com omesmo objeto. A partir daí, ha-verá nossa manifestação paraconcordar ou discordar, confor-me o caso.De qualquer forma, as RPVsserão expedidas de forma total-mente bloqueadas para tratar-mos destas questões enquantocorre o prazo para o efetivo pa-gamento (60 dias). Não há, nes-te momento, previsão exata parapagamento. Temos expectativade que as requisições sejamexpedidas ao TRF no início de2013.A primeira listagem abrangeaproximadamente 1.700 servi-dores. A segunda, composta porservidores falecidos, aproxima-damente 800.

A Assessoria Jurídica da Assufrgs, Rogério Viola Coelhoe Advogados Associados, estarão de recesso a partir dodia 20 de dezembro até 07 de janeiro.No dia 08 de janeiro, será retomado o plantão do jurídicona sede da João Pessoa, sendo que o plantão será nas terçase quartas-feiras, nos meses de janeiro e fevereiro.

ATENÇÃO!!!
INFORME DA ASSESSORIA JURÍDICA

Horário de
Verão Assufrgs

Excelente iniciativa
em uma Universidade

onde os Técnicos
poucas vezes são

valorizados.


