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14 novos apartamentos concluídos na Colônia
de Férias em GaropabaO dia 08 de fevereiro ficarámarcado na memória daquelesque incentivaram e lutaram pelaconstrução dos novos aparta-mentos: mais um anseio dacategoria foi realizado na tardedesse dia.A Coordenação da ASSUFRGS,juntamente com os Técnico-Administrativos da UFRGS,UFCSPA e IFRS-POA, saiu dePorto Alegre, foi até a Colônia deFérias da ASSUFRGS, em

Mais uma conquista da Categoria

GAROPABA, para a inauguraçãode 14 novos apartamentos.A inauguração contou com apresença de mais de 60 asso-ciados, dentre Coordenadores,Conselheiros (Conselho deDelegados e Fiscal), Comissãode Garopaba (que é compostapor Maria Schirley F. Cassel,Maria de Lourdes Ambrosio,Roberto Elias S D’Avila, JonacirFernandes Rolim, José RenatoSilveira Nogueira, Gilson Silva

dos Santos e Mozarte Simões),técnicos de diversas Unidades eos sorteados que estavampresentes na Colônia.A Coordenação Geral, re-presentada por BernadeteMenezes e Rosane Souza,iniciou os discursos, parabe-nizando a todos os associadospor mais esta conquista.A Coordenadora de Adminis-tração e Finanças, ShirleyCassel, emocionada, relatou as

demandas e agradeceu aosmembros da Comissão deGaropaba pelo empenhorealizado no trabalho e a toda aCategoria pela conquista.Também estiveram presen-tes os Coordenadores AlexandreOrdeste, Edison Silva dos Santos,Rafael Berbigier, Mauro dosAnjos, Maria de LourdesAmbrosio, Maribel Nunes, SaleteWiggers e Sandra de Brito.Os  presentes na  cerimônia

ressaltaram a qualidade domaterial utilizado e o designerarrojado dos apartamentos,enfatizando quão bonito fi-caram.Para a Coordenação daASSUFRGS, este patrimônio éuma aquisição para a Categoriausufruir de bons momentoscom seus familiares e tambémé uma forma de integração entretodos os associados queformam a ASSUFRGS.

PARABÉNS À CATEGORIA
POR MAIS ESTA CONQUISTA!

ATENÇÃO!
ASSEMBLEIA GERALDIA: 04 DE MARÇO (SEGUNDA-FEIRA)LOCAL  - FACEDÀS 14h
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PARA O VERANEIO DE 2014, ESTARÃO DISPONÍVEISO TOTAL DE 26 APARTAMENTOS NOVOS
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O ponto do conflito está maisuma vez com os aposentados. Ogoverno tem uma interpretaçãodiferente da FASUBRA, emrelação aos colegas aposentadospoderem pleitear incentivo àqualificação/ progressão porcapacitação com cursos quefizeram quando estavam naativa, postura que demonstra ototal desrespeito do governofederal por quem muito játrabalhou e trabalha pelaeducação, por este país.Em reunião com a FASUBRAe SINASEFE, o secretário SérgioMendonça diz não se lembrar deter acordado esse ponto com asduas entidades, afirmando queo MPOG não poderá dar umaresposta rápida sobre o tema,pois vão precisar fazer oscálculos do impacto dessaconcessão no orçamento.FASUBRA/SINASEFE e MPOGterão nova reunião para tratardo assunto na semana do dia 18a 22 de março.

Governo Federal NÃO
Cumpre o Acordo de Greve

Governo afirma que aposentados não podem pleitear incentivo/progressão
com cursos que fizeram quando estavam na ativaEsta postura adotada porparte do MPOG, em relação aosaposentados, confirma odescumprimento do acordo degreve. Isso significa tambémque os GTs (frutos do acordo degreve) que estão em andamentotambém podem não chegar aresultado algum, devido a essapostura inicial do governo.Reforçamos que a Lei12.772/2012 que garante aimplementação oficial do nossoacordo de greve de 2012 nãoaltera a Lei 11.091/2005(PCCTAE) nos seus artigos 9°,12 parágrafo 2° e 23, inciso I.Sendo assim, o nosso Acordo deGreve somente altera os anexosIII e IV, estendendo tais direitospara ativos, aposentados epensionistas.A hora é de mobilização, nãosó dos aposentados, mas de todaa categoria!! Vamos pressionaro governo a cumprirINTEGRALMENTE nossoacordo de greve!!

Orientamos aos aposentados que possuírem títulos e certificados de educação formal(diploma), quando ainda estavam na ativa, a abrirem processo, encaminhando essadocumentação às Pró-Reitorias de Gestão de Pessoas (Recursos Humanos) das Instituições esolicitando o respectivo incentivo ou progressão (Incentivo à Qualificação ou Progressão porCapacitação). Quaisquer dúvidas, esclarecimentos ou dificuldade no encaminhamento, porfavor, entrar em contato com a CIS da sua Instituição (CIS – UFRGS, 3308-3261, cis-lei11091@ufrgs.br; UFCSPA, 3303-8810; IFRS-POA, 3930-6093, cis@poa.ifrs.edu.br).
Calendário de Mobilização

17 e 18/02 – Reunião da direção nacional da FASUBRA;

ORIENTAÇÃO

08, 09 e 10/03 – Plenária Nacional da FASUBRA. Será discutido,  noprimeiro dia, o FUNPRESP e suas consequências e, no segundo dia, serádebatido e deliberado, a respeito da luta pelo cumprimento do Acordo deGreve,  Conjuntura Nacional e Internacional,   Plebiscito sobre a EBSERH eEncontros Regionais.

07/03 – Manifestação da FASUBRA na Esplanada dos Ministérios (MPOG eMEC) e Congresso Nacional, em Defesa da Carreira e pelo cumprimento doAcordo de Greve. Haverá Caravana a Brasília, cuja programação seráinformada em breve.
20/02 – Lançamento da Campanha Salarial do Serviço Público Federal;
19/02 – Debate sobre negociação coletiva e direito de greve no CongressoNacional, entre as 03 (três) esferas de Governo (Municipal, Estadual eFederal), atividade organizada pelo Fórum Nacional das Entidades doServiço Público Federal;

A pauta de reivindicações jáfoi protocolada nos órgãos dogoverno e, no dia 20 defevereiro, a CampanhaUnificada deste ano será lançadaoficialmenteOs servidores públicosfederais já prepararam seucalendário de mobilizações parao próximo período. Entre asprincipais atividades está olançamento oficial daCampanha Unificada dosServidores Públicos Federais(SPF) e o Seminário sobreNegociação Coletiva e o Direitode Greve. Os servidores irão realizarum ato político, no dia 20 defevereiro,  em frente aoMinistério de Planejamento,Orçamento e Gestão, cujoobjetivo será cobrar audiênciacom os gestores do Ministério

para exigir o início dasnegociações sobre a pauta dereivindicações – protocoladaem janeiro.
DebatesNo dia anterior ao ato, 19 defevereiro, haverá o Semináriosobre Negociação Coletiva eDireito de Greve para todas asesferas do funcionalismo. Pelamanhã, o evento contará comapresentação de painel sobreNegociação Coletiva, com aparticipação de representantesdo Dieese, DIAP e AGU.O período da tarde serádedicado à discussão sobreDireito de Greve.  O seminárioacontece no auditório NereuRamos, na Câmara dosDeputados.  A FASUBRA Sindicalestará presente nas atividades.

Seminário e lançamento da
Campanha 2013 marcam calendário

(Fonte: Andes Sindicato Nacional)



Coordenação Geral
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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 Bastos 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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Com o objetivo de debater conjuntura nacional, a implantaçãoda Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH), aredução da jornada de trabalho com turnos ininterruptos,negociação coletiva e reestruturação na carreira, a FasubraSindical realizará encontros em todas as regiões do país paramobilizar e informar os técnico-administrativos em educação.Os eventos estão assim distribuídos: um encontro na regiãoNorte, dois na Nordeste, um no Centro-Oeste, dois na regiãoSudeste e um no sul do país. Todas as demais informações sobreos eventos estarão disponíveis até o fim de março.

Encontros regionais
acontecerão entre maio e junho

Fonte: FASUBRA Sindical

Uma representação da DN-Fasubra, formada pelosdiretores Ronaldo Ribeiro(Geral) e Cristina Del Papa(Administração), esteve naCâmara dos Deputados na noitedo dia  (5), onde  reuniu-se coma deputada federal FátimaBezerra e com membros daComissão de Educação e Culturadaquela Casa Legislativa (CEC)para relatar a dificuldade deentendimento na negociaçãocom o Governo Federal no quetange ao cumprimento doAcordo de Greve (aposentados epensionistas).A deputada Fátima Bezerra eo deputado Newton Lima,presidente da CEC, compro-meteram-se a encaminhar ofícioao Ministério do Planejamento,Orçamento e Gestão, maisespecificamente ao secretário deRelações do Trabalho, SérgioMiranda, com a posição doNúcleo de Educação do Partidodos Trabalhadores em conjunto

com a CEC, no sentido de buscarum entendimento comum entreas partes.Os parlamentares fizeramquestão de reafirmar seucompromisso com a Federação,principalmente a deputadaFátima Bezerra que foi relatorado Projeto de Lei que deuorigem ao Plano de Cargos eCarreiras dos Técnico-Administrativos em Educação(PCCTAE) em 2004.Todos os membros da CEC,que acompanharam atramitação do PL que deuorigem à Lei 12.772/2012, porsua vez oriunda do Acordo deGreve, também se colocaram àdisposição para envidar todosos esforços no sentido depressionar o governo paragarantir paridade entre osativos, aposentados epensionistas.
Fonte: ASCOM FASUBRA

Técnico-Administrativos conquistam
apoio de parlamentares para

cumprimento do Acordo de Greve

A ASSUFRGS está na luta paraque a Reforma Previdenciáriarealizada pelo Governo Federalem 2003 seja anulada.A Reforma de 2003,implementada pela EmendaConstitucional 41 elevou oscritérios de tempo de serviçopara a aposentadoria dosservidores públicos, ocasionoua redução de aposentadorias ecolocou em xeque a paridade –prevista na Constituição Federal– além de estabelecer acontribuição previdenciáriapara os trabalhadores doserviço público que recebessemproventos maiores que o teto doInstituto Nacional deSeguridade Social.Agora, as entidades detrabalhadores do serviçopúblico federal, através da

Luta pela anulação da Reforma
da Previdência de 2003

O horário de verão da ASSUFRGS encerra-se no dia 1º de março. No dia 04, o horário de atendimentovoltará à normalidade: das 8h às 18h, na sede João Pessoa; das 8h às 14h, na sede Campus do Vale.
Horário de Verão Assufrgs

Texto adaptado da ASCOM FASUBRA

campanha, exigem que areforma seja anulada com basenas repercussões da Ação Diretade Inconstitucionalidade 470,julgada procedente peloSupremo Tribunal Federal,inclusive com a punição dosculpados pela manobra políticaimplementada pelo governo àépoca, para que a EmendaConstitucional fosse aprovada.Na última reunião do Fórumdas entidades de ServidoresPúblicos Federais, que éintegrado pela FASUBRASindical, foi aprovada aimpressão de um cartaz e acoleta de assinaturas em umabaixo-assinado que irápercorrer todo o país.

08 DE
MARÇO
DIA DA

MULHER
No dia 18 de fevereiro,haverá reunião das entidadesrepresentativas dos Servido-res Federais do Estado do RioGrande do Sul, na qual aASSUFRGS estará presente.Irão representando a entidadeas Coordenadoras: Maria deLourdes Ambrosio, SaleteMaria Wiggers e Sandra deBrito Stefani.O objetivo da reunião éorganizar uma atividadeconjunta para o dia 08 demarço.Em breve, estaremos divul-gando na página a progra-mação.

PARABÉNS A
TODAS AS

MULHERES.


