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#3 de abril

quINTA

às 14h
#LOCAL:RU 

Campus do Vale

9:00 horaS - Reunião do Comando de Greve: Local campus do Vale em frente à sede da 
Assufrgs. Após o término, panfLetagem pelo Campus do Vale e mobilização pela Assembleia.



 O movimento dos SPF’s está em plena 
construção em diferentes bases em todo o 
RS: setores da Saúde, DNIT, IBAMA, IBGE, 
Polícias Federal e Rodoviária Federal, IPHAN 
e da Justiça estão realizando Assembleias, 
rodadas de reuniões, mobilizações e 
paralisações apontando para a Greve dos 
Servidores Públicos Federais.
 A FASUBRA em Greve, desde 17 de março; 
Judiciário com  indicativo de data para Greve 
no mês de abril; e outros setores da CONDSEF 
já apontando a Greve, como o setor da cultura 
como o IPHAN com indicativo na primeira 
semana de abril; além disto, saúde com 
paralisações no Grupo Hospitalar Conceição e 
Hospital de Clínicas.

 Há a avaliação de que a Greve dos SPF’s 
está em plena construção e consolidação, 
necessitando que a mobilização seja 
fortalecida, principalmente nas categorias já 
em luta.

Encaminhamentos:
- Participação do Seminário de 
“descomemoração” do aniversário do Golpe 
de 1964, promovido pela ASSUFRGS dia 
01 de abril, e após caminhada em memória 
daqueles que lutaram contra a Ditadura, até 
a Praça Argentina;
- Contato com todas as Entidades de SPF do 
RS para participarem de Reunião do Fórum 
dos SPF/RS dia 02 de abril, às 10 horas na 

ASSUFRGS;
- Participação das Entidades de SPF nas 
Assembleias dos Sindicatos, de forma a 
consolidar o movimento de Greve dos SPF a 
partir do compartilhamento de todas as lutas;
- Reforçar os Movimentos da ASSUFRGS e 
SINDISAÚDE, já em mobilizações de Greve;
- Construir Grande Ato em Porto Alegre no 
dia 09 de abril, a ser definido na Reunião do 
Fórum dos SPF do dia 02 de abril.

 No dia da mentira, 
1° de abril, quando 
completam-se 50 anos 
do nefasto golpe civil-
militar de 1964, propomos 
um amplo debate, 
aberto a todos, sobre 
a democracia dentro e 
fora da universidade, 
reafirmando nossa posição 

contra a criminalização 
dos movimentos sociais.
 Este é o momento 
para reforçarmos as 
práticas democráticas, 
ouvindo ativistas que lutam 
contra o autoritarismo 
e pela ampliação da 
participação política na 
sociedade, aproveitando o 

ensejo para iniciarmos um 
debate mais amplo sobre 
a democracia na UFRGS
 A universidade 
pública, que deveria ser um 
espaço plural, democrático 
e participativo, não 
abre espaço para a 
atuação política dos 
técnico-administrativos e 

estudantes em condições 
de igualdade nas suas 
arenas decisórias. 
 Além disso, é do 
conhecimento de todos 
que as práticas autoritárias 
ainda são recorrentes 
dentro dos muros desta 
instituição.

 Seminário de “DESCOMEMORAÇÃO” do aniversário do Golpe de 1964, contra a 
criminalização dos movimentos sociais  e pela democratização da UFRGS.

Mesa com:
- Carlos Schimidt (Professor da Economia, candidato a 
Reitor em 2008 com uma proposta democrática para 
a UFRGS)
- Silvio Ramos Correa (Servidor da UFRGS e membro 
da Comissão Interna de Supervisão da Carreira-CIS)
- Lucas Maróstica (Aluno da Sociologia, membro do 
Bloco de Lutas processado pelas Jornadas de Junho).
- Também comporão a mesa representantes da APG 
(Associação de Pós-Graduandos) e da SAJU (Serviço 

de Assessoria Jurídica Universitária).

No dia em que o golpe faz 50 anos, vamos aproveitar para refletir sobre a democracia, dentro e fora da UFRGS!

# 1 de abril

# Às 14h

# Local:  Tenda de Greve 
ao lado da FACeD*

# Depois do evento, às 17 horas, 
será realizada marcha em 

memória daqueles que lutaram 
contra a Ditadura, até a Praça 

Argentina.

#PELA DEMOCRACIA

CONTRA O 

AUTORITARISMO

DENTRO E FORA 

DA UNIVERSIDADE

S P F ’ s

Reunião do Fórum dos Federais debate greves e lutas unificadas das entidades

P a r i d a d e  e  3 0  H o r a s

A ASSUFRGS participou de reunião 
com o Reitor, na tarde da última 
quarta-feira (26).

30 horas: A reitoria informou 
que o CONSUN formou uma outra 
comissão que vai emitir um parecer 
sobre as 30 horas. Nas palavras do 
reitor, dessa forma, fazer qualquer 
atividade sobre as 30 horas seria 
desrespeito com o CONSUN, uma 

vez que o parecer somente será 
emitido após a greve dos TAES.

Paridade: A reitoria também alegou 
que as entidades deveriam chegar 
a um acordo sobre formulação 
que avançasse sobre a questão da 
democracia, porém que fosse uma 
mediação, já que na última eleição 
acabou não tendo acordo e por isso 
se manteve “70% / 15% / 15%”.

Segundo coordenadores da 
ASSUFRGS, o MEC já se posicionou 
em relação a possibilidade de 
negociação de ambas as pautas, e 
a ANDIFES ainda não possui posição 
sobre os temas alegando que por 
isso mesmo não pode avançar o 
debate.

 

* local sujeito à alteração



DEFLAGRAÇÃO DA 
GREVE 2014

ENTIDADE  SIM  NÃO  OBSERVAÇÃO
1.    SINTUNIR     

2.    SINSTAUFAP     

3.    SINTESAM   x

4.    SINDTIFES-PA   x

5.    SINTEST-AC    x

6.    SINTUFAL    x

7.    SINTUFPI  x

8.    SINTUFEPE-RUR    x

9.    SINTUFEPE-FED    x

10.    ASSUFBA-SIND.    x

11.    SINTUFCE     

12.    SINTEST-RN  x

13.    SINTESPB x

14.    SINTEMA     

15.    SINTUFS      A PARTIR DE 26/03

16.    SINTUF-MT  x

17.    SINT-IFESgo  x

18.    SINTFUB x

19.    SISTA-MS  x

20.    SINTAD-TO     

21.    ASAV-SIND.   x

22.    SINDIFES     

23.    SINTUNIFEI   x

24.    SINDUFLA  x

25.    SINTE-MED  x

26.    SINTUFEJUF    x

27.    SIND. ASSUFOP  x

28.    SINT-UNIFAL     

29.    SINDS-UFSJ   x

30.    SINTET-UFU  x

31.    SINTUFES  X   x

32.    SINTUFSCAR   x

33.    SINTUNIFESP    x

34.    SINTUFABC     

35.    ASUNIRIO    x

36.    SINTUFF   x

37.    SINTUR-RJ     x

38.    SINTUFRJ    x

39.    SINTUFSC  x

40.    SINDITEST-PR    x

41.    ASSUFRGS    x

42.    ASSUFSM   x

43.    APTAFURG   x

44.    ASUFPEL      AG 26/03

45.    SINDIPAMPA     

Total  32 02

Tabela/Fonte:
 FASUBRA atualização 
26/03/2014

 O Comando 
Local de Greve 
realizou reunião, 
na manhã desta 
quinta-feira (27), na 
tenda de greve ao 
lado da FACED. Os 
grevistas discutiram 
os informes locais e 
nacionais do CNG-
FASUBRA do dia 
21 de março,  e a 
orientação do CNG 
aos Comandos Locais 
de realização de 
atividades sobre os 
50 anos do golpe 
militar no Brasil, 
nesta primeira 
semana de abril.

 Os servidores 
deram informes 
sobre a greve dos 
Hospitais Federais 
de Porto Alegre. São 
trabalhadores de 

quatro instituições 
administradas pelo 
Grupo Hospitalar 
Conceição (GHC), 
que definiram na 
segunda-feira, início 
a greve nas seguintes 
unidades: hospitais 
Conceição, Cristo 
Redentor, Fêmina, 
Criança Conceição 
e a Unidade de 
Pronto-Atendimento 
na zona norte e dos 
postos de saúde 
sob administração 
do GHC. Os 
trabalhadores do 
Hospital de Clínicas 
estão em paralisação 
e já tem indicativo 
de greve, aderindo 
aos trabalhadores do 
GHC.

 H o s p i t a l 
Veterinário e 

Faculdade de 
Veterinária

O Comando Local de 
Greve da ASSUFRGS 
informou que na 
última terça-feira 
foi realizado reunião 
com os servidores do 
Hospital Veterinário 
e Faculdade 
Veterinária. Ambas 
unidades informaram 
que vão cumprir a 
agenda do CLG, e 
em breve vão aderir 
parcialmente à 
Greve dos TAES.  
 Os servidores 
solicitaram, ainda, 
realização de 
atividade com o CLG 
para sensibilizar 
os demais colegas 
às pautas de 
greve dos técnico-
administrativos.

C L G Quadro de Adesão 
à Greve dos TAES 2014

F a s u b r a
Comando Nacional orienta semana 
de busca de apoio a parlamentares 

O Comando 
N a c i o n a l 
de Greve 
da Fasubra 
orientou em 
do cumen t o 
de 26 de 
março que 
a segunda 
s e m a n a 
de greve 
onde a categoria apontou a 
anecessidade de haver ganhos 
com impacto financeiro, 
devem ter atividades em 
Brasília e nos estados com 
o objetivo de buscar apoio 
dos parlamentares ao nosso 
movimento, intercedendo 
junto ao poder executivo 

para abertura de negociação 
com o CNG-FASUBRA. O 
CNG orienta Comandos 
Locais de greve a procurar 
os parlamentares em seus 
estados em âmbito federal, 
estadual e municipalcom o 
objetivo de angariar apoio ao 
movimento.

O objetivo  é que os parlamentares intercedam junto ao 
poder executivo para abertura de negociações. 



Programação CLG | Calendário de 31/03 a 04/04
Em destaque ,  a s  at iv idades  de  Greve  da Categor ia

Segunda-feira 
31 de março

Manhã: 9:00 horas: Mobilização no campus Saúde encontro no bar da ex-escola técnica;

Tarde: Mobilização na unidades e distribuição dos jornais;

Noite: 17:00 horas: Divulgação da atividade da terça-feira  “Pela Democracia, Contra o Autoritarismo, 
Dentro e Fora da Universidade:  seminário de ‘descomemoração’ do aniversário do Golpe de 1964,
 contra a criminalização dos movimentos sociais e pela democratização da UFRGS” e panfletagem da carta aberta a sociedade.
18:00 horas: no salão de atos haverá um debate sobre a ditadura.

Terça-feira 
1 de abril

Manhã: 10:30 horas: Atividade de aula pública no “Monumento dos Desaparecidos”, apoiada pelo IFCH da UFRGS, local (Avenida Ipiranga com a Edvaldo Pereira Paiva).

Tarde: 14:00 horas: Seminário na Tenda de Greve ao lado da Faced – “Pela Democracia, Contra o Autoritarismo, Dentro e Fora da Universidade: 
seminário de ‘descomemoração’ do aniversário do Golpe de 1964, contra a criminalização dos movimentos sociais e pela democratização da UFRGS”  *
 17:00 horas: Após evento caminhada até a praça argentina com panfletagem da carta aberta.

Quarta-feira 
2 de abril

  

Manhã: Livre para que o coletivo do comando se reúna com suas bases.

Tarde:       14:00 horas: Panfletagem no Glênio Peres e caminhada até a praça argentina.

Noite: 18:00 horas: Haverá também uma caminhada do Bloco de lutas contrária o aumento de passagem, em vias de aprovação pela prefeitura.

Quinta-feira
3 de abril

  

Manhã: 9:00 hora: Reunião do Comando de Greve: Local campus do Vale em frente à sede da Assufrgs. Após o término, panfletagem pelo Campus do Vale e mobilização pela Assembleia.

Tarde: 14:00 horas:  Assembleia de greve, no RU Campus do Vale
Após esta assembleia iremos fazer uma caminhada em solidariedade aos companheiros do Biociências, que estão sendo assediados pela direção da unidade.

Sexta-feira 
4 de abril

 

Manhã: 9:00 horas: Reunião das comissões na sede da Assufrgs

Tarde:     14:00 hora: Atividade lúdica no Campus Olímpico (Esef) – Futebol e galeto. (a confirmar)

* local sujeito a alteração

Publicação da Associação dos Servidores da UFRGS, UFCSPA e IFRS-POA
COMANDO DE GREVE 2014.
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Em nota publicada no dia 28 de março, o 
Conselho Universitário da UFRGS decidiu 
manifestar apoio às reivindicações dos 
tecnico-administrativos que deflagraram 
greve nacional a partir de 17 de março. O 

documento reconhece a inexistência de uma 
política salarial para os servidores públicos 
federais, bem como a participação dos técnicos 
no patamar de excelência em que se encontra 
a Universidade para apoiar a reivindicações do 

movimento nacional. O documento apoia ainda 
a necessidade de retomada das negociações 
por parte do governo, com vistas a soluções 
que garantam a retomada da normalidade das 
atividades.

Conselho máximo da Universidade reconhece inexistência de política salarial para Servidores Públicos Federais 
e apoia reivindicações da FASUBRA e ASSUFRGS.  

Consun da UFRGS apela imediata retomada das negociações por parte do governo
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