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ASSEMBLEIA
 D E G R E V E
29, terça-feira | às 13h 

Após Assembleia,

deslocamento

 até o trt para 

ato com spf’s

no Barracão de Greve 
ao lado da FACED

A segunda prestação de contas 
da greve já está disponível e 
pode ser conferida no site da 

ASSUFRGS
www.assufrgs.org.br

CONSUN UFRGS aprovou 
moção pedindo explicações das 
autoridades competentes sobre 
a ação violenta e equivocada da 
Brigada Militar na ESEF, durante 
o 98º Encontro de Enfermagem 



O Fórum Nacional de Entidades dos Servidores Públicos 
Federais convoca todos a participarem do Ato com os Fe-
derais no dia 29 de abril, às 15 horas, em frente ao TRT 
(Ipiranga/Praia de Belas). O Ato visa reforçar a Campanha 
Salarial 2014 e pede a abertura de negociações por parte 
do governo. Faremos a nossa Assembleia no Barracão da 
Greve às 13 horas e após partiremos em direção ao Ato 

dos SPFs no TRT. Nesta data contaremos com a presença 
dos companheiros da Justiça Federal que iniciam sua gre-
ve, somando-se a luta dos SPF’s. É importante os colegas 
técnicos da UFRGS, UFCSPA e IFRS-POA, estando em gre-
ve ou não, a participação neste ato unificado. Na mobili-
zação em conjunto, vamos pressionar o governo contra o 
arrocho salarial.

#29 de abril: dia de luta dos SPF’s e adesão 
dos servidores da Justiça Federal à Greve

O Comando Nacional de Greve da 
FASUBRA aprovou para os próximos 
dias 6 e 7 de maio a participação da 
entidade em marchas e a realização 
de acampamento grevista em Brasília. 
Além de chamar atenção para a pauta 
específica dos técnico-administrativos 
em educação, a iniciativa busca 
construir unidade com outras 
entidades do funcionalismo.
Todas as entidades do Fórum das 
entidades do Serviço Público Federal, 
que tocam a campanha salarial 2014, 
tendo em vista a conjuntura político-
econômica nacional para este ano, 

chegaram ao entendimento de que 
é muito importante a construção 
da caravana no dia 7 de maio para 
exigir que o governo negocie com os 
Servidores Públicos Federais.
A direção da FASUBRA acertou com 
as entidades da educação federal 
(ANDES-SN e SINASEFE) a construção 
de uma caravana da educação federal 
já no dia 6 de maio, transformando 
a atividade em um acampamento da 
educação superior, que terá o objetivo 
de exigir do governo negociação 
efetiva com os trabalhadores das 
universidades e institutos federais.

Com a greve chegando à marca 
dos 40 dias, tendo forte coesão 
nacional (mais de 90% das entidades 
filiadas à Fasubra estão em greve) 
a intensificação da luta torna-se 
necessária. O governo não foi capaz 
de receber os trabalhadores. É por isso 
que a caravana convocada para maio 
é decisiva para pressionar o governo 
a abrir negociação de verdade com os 
técnico-administrativos em educação 
e pressionar pelo atendimento à 
pauta geral dos SPFs. NEGOCIAÇÃO 
DE VERDADE!
Todos à Brasília!

Acampamento em Brasília força governo 
a abrir negociação

P r o g r a m a ç ã o  G R E V E  2 0 1 4  
 2 8 / 0 4  a  0 2 / 0 5

28  SEGUNDA-FEIRA

Manhã Mobilização nos Campi, às 9h. Pontos de Encontro:
Centro - barracão de greve; Vale - Subsede da ASSUFRGS; Saúde - Bar da Antiga Escola Téc-
nica.

Tarde Reunião CONSUNI IFRS, às 14h.
Mobilização no IF da Restinga, às 13h30 - Ponto de Encontro: Saída às 12h30 do Campus Cen-
tro/Barracão de Greve para a Restinga.

29  TERÇA-FEIRA

Manhã Reunião Comando Local de Greve, às 9h, no Barracão ao lado da FACED.

Tarde Assembleia de Greve, às 13h, em frente ao Barracão de Greve. 

 Após Assembleia, deslocamento até o TRT para ato em conjunto com os SPF’s

30  QUARTA-FEIRA

Tarde Audiência Pública, na Faculdade de Direito: Atuação das Forças de Segurança nas manifestações durante a 
Copa do Mundo, às 13h.

Ato do CPERS, às 15h, no Anfiteatro Pôr do Sol
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