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Nº 242. Boletim de GREVE

ASSEMBLEIA DE SÓCIOS

#dia 08, terça-feira, às 14h.
#LOCAL: Restaurante Universitário do Centro

Data-base e 

Política Salarial

 Piso e Step 

 30 horas já!

GREVE !
PARTICIPE! Ato Unificado da próxima quarta reúne 

sindicatos de servidores públicos

ABRIL DE 2014

#PAUTA:  CHAMADA EXTRA PARA 
FUNDO DE GREVE

O próximo dia 9 de abril 
será uma importante 
data para a luta dos 
trabalhadores em todo o 
Brasil. Na capital gaúcha, 
os sindicatos dos servidores 
públios promovem um ato 
unificado para denunciar 
a falta de data-base para 
revisão anual de seus 
vencimentos e de uma 
política salarial para os 
trabalhadores públicos. 

O ato será em frente 
ao prédio da Receita 
Federal em Porto Alegre 
(Chocolatão - Av. Loureiro 
da Silva, 445), 14h, ponto 

simbólico para apontar a 
priorização dos recursos 
públicos para o pagamento 
da dívida em detrimento 
dos investimentos em 
Saúde e Educação, 
demandas prioritárias da 
população. Na sequência 
das atividades, haverá uma 
caminhada até a Esquina 
Democrática, para diálogo 
com a sociedade.

A Assufrgs participará 
deste ato em Porto Alegre. 
A concentração dos 
trabalhadores da UFRGS, 
UFCSPA e IFRS-PoA ocorre 
ao lado da Faculdade de 

Educação da UFRGS, às 
12h, com caminhada até a 
Receita.

Ao mesmo tempo, em São 
Paulo, as Centrais Sindicais 
promovem uma Marcha 
Unificada, que conta com 
apoio da Fasubra. A previsão 
é que mais de 50 mil 
trabalhadores participem 
dessa marcha, cujos eixos 
de reivindicação incluem 
as pautas dos servidores 
públicos: 

data-base, política 
salarial e equiparação 

de benefícios.

#ato de 

mobilização

terça

às 7h30

#LOCAL:UFCSPA

Rua Sarmento 

Leite, nº 245

dia 08

com café da manhã 

e chamamento para 

assembleia

#PAUTA: - INFORMES LOCAL E NACIONAL; 
- ASSUNTOS GERAIS

ASSEMBLEIA GERAL

#LOCAL: Restaurante Universitário do Centro

#dia 08, terça-feira, às 15h
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Nós, trabalhadores da 
UFRGS, UFCSPA e IFRS, 
reunidos em assembleia 
no dia 3 de abril de 2014, 
votamos uma moção de 
repúdio contra a repressão 
exercida pela Brigada 
Militar ao ato organizado 
pelo Bloco de Lutas contra 
o aumento da tarifa do 
transporte público. Na 
noite de ontem, um 

grande número de jovens 
e trabalhadores começou 
a marchar pelas ruas do 
centro de Porto Alegre 
quando, depois de apenas 
quinze minutos, foram 
brutalmente coagidos 
pela Brigada Militar, 
tendo de se dispersar 
devido aos efeitos de gás 
lacrimogênio e a violência 
das balas de borracha. 

É inadmissível que a 
questão do transporte 
público seja tratada de 
modo tão vertical, sem 
um debate franco com a 
população, prática que 
apenas interessa aos 
empresários, que sempre 
foram fiéis aliados da 
Prefeitura! Também 
é inadmissível que a 
violência seja a regra da 

relação do Estado com os 
movimentos sociais!

Contra a criminalização 
dos movimentos 

sociais!
 Por um transporte 

público democrático e 
de qualidade!

Moção de repúdio à violência policial contra a manifestação do Bloco de 
Lutas pelo Transporte Público ocorrida no dia 2 de abril de 2014

M o v i m e n t o s  S o c i a i s

Calendário da semana do dia 7 até o dia 11 de Abril de 2014.
 

Segunda-feira dia 07 de de Abril
Manhã - Atividade de mobilização no centro as 8h30min, ponto de encontro ao lado da FACED.

Tarde - 14h, Reunião do Comando Local de Greve na tenda ao lado da FACED.

Terça-feira dia 08 de Abril
Manhã - Ato na UFCSPA a partir das 7h30min com café da manhã e chamamento para assembleia.

Tarde - Assembleia de Sócios para delibelação sobre Chamada Extra para composição do Fundo de Greve, às 14:00 horas, no 
RU Centro.
- Assembleia Geral de Greve, às 15h, no RU Centro.
- Às 16h, reunião do Fórum dos Servidores Públicos Federais do RS, na tenda ao lado da Faced, para definições a respeito do ato de 
quarta-feira.

Quarta-Feira dia 09 de Abril
Manhã - Reunião do Comando Local de Greve às 8 horas, na tenda ao lado da FACED, para organização do ato da tarde.

Tarde - 12h, concentração no Campus Centro, na tenda ao lado da FACED, com caminhada para local do Ato Unificado.

-  Ato UNIFICADO de sindicatos de servidores públicos federais, estaduais e municipais do RS, em frente ao prédio do 
chocolatão (Receita Federal - Av. Loureiro da Silva, 425), com caminhada até a Esquina Democrática.
- Em São Paulo, Fasubra participa de Ato Unificado com as Centrais Sindicais.

Quinta-Feira dia 10 de Abril
Manhã - 9h, seminário de greve com os temas: 30 horas e greve dos servidores em estágio probatório, na sala 101 da Faced.

Sexta-Feira dia 11 de Abril

Manhã - Reunião das Comissões do Comando Local de Greve às 9h, no Campus Centro, na sede da ASSUFRGS.

Tarde: - Filme – Eles não usam Black-Tie, com debate,  às 14h,  no Auditório da Faculdade de Ciências Econômicas.


