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Nº 246. Boletim de GREVE

   Os caravaneiros foram saudados na 
última Assembleia de Greve, dia 8, pelos 
servidores em greve que permaneceram em 
Porto Alegre, devido ao enfrentamento que 
fizeram ao governo na última semana em 
Brasília. Os servidores junto ao SINASEFE 
trancaram o MPOG forçando o governo 
receber os grevistas, e discutir negociação 
efetiva com os TAES.
   Os caravaneiros da UFRGS, UFCSPA e IFRS-
POA estiveram presentes no trancamento 
de três portas do MPOG, junto aos demais 
companheiros de todo o país - que fecharam 
as entradas térreas e no subsolo, e 
impediram o funcionamento do MPOG até 
que os grevistas fossem recebidos.
     A FASUBRA e o SINASEFE, então, foram 
recebidos pelos Secretários do MPOG e MEC, 
Sérgio Mendonça e Paulo Speller. Na reunião, 
o governo reiterou a proposta apresentada 
em março, enquanto a FASUBRA se 
posicionou afirmando que as medidas 
até então apresentadas pelo governo são 
insuficientes frente às reivindicações dos 
TAES. A resposta do representante do MPOG 
foi de que, até aquele momento, não há por 
parte do governo nenhuma nova proposta 
ou nenhuma mudança em relação à posição 
quanto às reivindicações da pauta. 
    O movimento arrancou um prazo de 15 
dias, apresentado pelos Secretários, que 
irão dar retorno sobre a possibilidade de 
abrir uma agenda de negociações quanto às 
reivindicações do TAES.
     Nesta semana, os trabalhadores das 
Universidades e Institutos em Greve 
realizarão, em Porto Alegre, forte 
mobilização para pressionar o governo 
a abrir a agenda de negociações, 
quinta-feira (15). Os trabalhadores se 
concentrarão às 10h, no Barracão de 
Greve para marcha em conjunto das 
Universidades e Institutos Federais em 
Greve.
  O CNG FASUBRA enfatiza que a base 
intensifique a greve a as ações junto à 
população e aos parlamentares. 

   TRAGA SEU COLEGA, PARTICIPE DO 
ATO E DAS ATIVIDADES DE GREVE. 

VAMOS À LUTA POR NOSSOS DIREITOS 
HISTÓRICOS, QUEREMOS AVANÇO DE 

VERDADE!
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P r o g r a m a ç ã o  G R E V E  2 0 1 4  
 1 2 / 0 5  a  1 7 / 0 5

SEGUNDA 12 /05

Manhã Mobilização nas Unidades, às 10h.

Tarde Reunião do Comando Local de Greve, às 14h, no Barracão de Greve ao lado da FACED.

Reunião mensal dos aposentados, às 14h, no auditório da ASSUFRGS

TERÇA 13 /05

Manhã Envelopamento Campus Saúde, às 9h. Concentração na antiga Escola Técnica .

Representação do CLG para mobilização na Estação Experimental. Saída 6h45, em frente a ASSUFRGS Centro.

QUARTA 14 /05

Manhã Envelopamento do Campus do Vale,  às 8h. Concentração no Pórtico.

Tarde Assembleia de Greve, às 14h, no RU do Vale.

QUINTA 15 /05

Manhã ATO DAS UNIVERSIDADES E INSTITUTOS EM GREVE: TRABALHADOR QUER AVANÇO DE VERDADE!, 
Concentração  às 10h, no Barracão de Greve.

SEXTA 16 /05

Manhã Reunião do Comando Local de Greve, às 9h, no Barracão de Greve.

SÁBADO 17 /05

Mobilização de Greve no Porta Abertas/UFRGS. Horário a confirmar. 

  Os servidores técnico 
administrativos em educação,  
reunidos em assembléia de 
greve,  no dia 8/5/2014, 
tendo em vista o relato dos 
representantes do Centro 
Acadêmico André da Rocha 
- CAAR, dos estudantes 
da faculdade de Direito 
da UFRGS sobre a forma 
como foi conduzido o último 
concurso docente realizado na 

faculdade,  segundo o relato, 
repleto de inconsistências 
e equívocos,  manifestam 
seu apoio ao movimento de 
ocupação que vem sendo 
garantido pelos estudantes do 
direito e demais estudantes da 
UFRGS e que será mantido até 
que o concurso seja anulado, 
os fatos apurados e as normas 
de concurso reavaliadas por 
uma comissão paritária.

Moção de Apoio

ASSEMBLEIA
 D E  G R E V E

#dia 14

#às 14h
quarta

#no RU do Vale #PAUTAS:

 Informes Locais 

e Nacionais; 

Assuntos Gerais.

A Assufrgs está arrecadando roupas e agasalhos com a 
Campanha do Agasalho. Os donativos podem ser entregues 
nas sedes da ASSUFRGS Centro e Subsede Vale e no Barracão 
de Greve ao lado da FACED. 
Procure o Posto de Coleta mais próximo de você, ou entre 
em contato com a ASSUFRGS para orientação de entrega dos 
materiais. Participe!

C a m p a n h a  d o  A g a s a l h o
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