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 Nos dias 06 e 07 de 
março a representação da 
FASUBRA foi recebida por 
representantes do MEC/
SESU e MPOG para discutir 
e negociar a pauta de greve 
aprovada na ultima Plenária 
Nacional, protocolada 
no governo no inicio de 
fevereiro. 
 Logo de início, os 
representantes do MEC/
MPOG explicitaram que 
estavam ali para discutir 
em especial os pontos 
de pauta que envolve os 
trabalhos desenvolvidos 
nos  GTs acordados no 
termo assinado entre o 
governo e a FASUBRA, ao 
final da greve de 2012, 
além de outros pontos que 
ainda estão pendentes e 
destacados pelo MEC em 
reunião passada. São eles:
 
01-   Extensão do art.30 da 
lei 12772/12.
02-   Cumprimento integral 
do acordo de greve de 
2012, reconhecimento 
dos certificados de 
capacitação que os 
aposentados já possuíam 
quando da constituição 
da carreira, e cronograma 
com resolubilidade para a 
negociação dos relatórios 
de todos os GTs.
03-   Reconhecimento 
dos cursos de mestrado e 
doutorados fora do país.
04-   Aproveitamento 
de disciplinas da pós-
graduação (especialização, 
mestrado e doutorado) 
para pleitear incentivo a 
capacitação
05-   Revogação das ONs 
( Orientações Normativas), 
que tratam da contagem 
de tempo especial 
convertido em tempo 
comum( insalubridade, 
periculosidade, penosidade)
06-   Não a perseguição 
e criminalização da luta! 
Democratização Já!
07-   Liberação de dirigentes 
sindicais para o exercício de 
mandato classista. 

Em relação aos 
outros pontos da 

pauta da FASUBRA 
os representantes do 

governo afirmaram não 
ter autorização para 
negociar, são eles: 

*Aprimoramento da carreira 
(Piso/Step)
*Ascensão funcional
*Turnos contínuos com 
jornada de 30 horas sem 
redução salarial
*Revogação da Lei que 
cria a EBSERH e concurso 
público pelo RJU nos HUs.
*Construção e 
reestruturação de creches 
nas universidades sem 
municipalização. 

Sobre as negociações 
em relação aos GTs: 

Desde a assinatura do 
Termo de acordo, ao final 
da  greve em 2012, ficaram 
pendentes pontos da pauta 
para os quais o governo 
dizia não ter condição de 
atender naquele momento, 
apresentando assim uma 
proposta de criar Grupos 
de Trabalho ( GTs) sobre os 
temas: Democratização, 
R a c i o n a l i z a ç ã o , 
D i m e n s i o n a m e n t o , 
R e p o s i c i o n a m e n t o 
dos Aposentados e 
Terceirização.

Conforme acordado com o 
governo esses GTs, teriam 
um prazo de três meses 
para concluir seus trabalhos 
e após esse momento o 
resultado das discussões de 
cada GT seria registrado em 
relatórios que entrariam em 
processo de negociação com 
o governo imediatamente. 

 O prazo de 3 meses 
para a conclusão dos GTs 
demonstrou ser insuficiente 
principalmente em função 
da morosidade por parte do 
governo  e pela ausência da 
ANDIFES nos debates.  Os 
prazos foram repactuados 
demonstrando a disposição 
de diálogo por parte da 
federação e os trabalhos 
dos GTs se estenderam por 
todo o ano de 2013 e início 
de 2014. Contando com o 
esforço da FASUBRA que 
garantiu politicamente e 

materialmente a presença 
dos membros indicados 
para os GTs. Infelizmente 
somente após a aprovação 
da greve da FASUBRA na 
última plenária, o governo 
passou a considerar a 
negociação dos temas dos 
temas dos GTs. 

[...]

Pontos da pauta 
acatados de imediato 

pelo MEC/SESU: 

01-   Aproveitamento 
de disciplinas da pós-
graduação( especialização, 
mestrado e doutorado) 
para pleitear incentivo a 
capacitação,  para todos os 
níveis de classificação.
02-   Reconhecimento 
dos cursos de mestrado e 
doutorados fora do país. 
(Atendendo as normas da 
CAPES)
03-   Extensão do art.30 da 
lei 12772/12. 

Pontos da pauta no qual 
o MEC se comprometeu 

a fazer gestão por 
dentro do governo para 

alterar a legislação 
sem garantia de 

atendimento.
01 - reconhecimento dos 
certificados de capacitação 
que os aposentados já 
possuíam quando da 
constituição da carreira.
02- Liberação de dirigentes 
sindicais para o exercício de 

mandato classista. 

Conclusão: 
A representação da 
FASUBRA presente nas 
negociações fez uma breve 
avaliação do processo 
negocial em curso e 
concluiu por unanimidade 
que o que foi apresentado 
pelo governo até agora é 
insuficiente para apreciação 
e acordo por parte da 
categoria, mesmo porque 
nesta semana teremos 
ainda mais uma rodada de 
negociação. Diante deste 
cenário, a FASUBRA reforça 
todas as orientações e 
calendário aprovado na 
ultima plenária nacional que 
aponta para a deflagração 
da greve no dia 17/03.  
INFORME:
Durante esses dois dias de 
reunião a representação do 
MPOG informou a FASUBRA 
que existe a possibilidade 
da Ministra Miriam Belchior 
receber o FORUM DAS 
ENTIDADES DOS SPFs 
para apresentar uma 
resposta em relação a pauta 
geral do funcionalismo 
na próxima quinta feira 
dia 13/03 . Mas fizeram 
questão de destacar que 
tal reunião ainda está por 
confirmar.

Texto: DN FASUBRA
 
Leia a íntegra do texto 

no site da Fasubra: 
www.fasubra.org.br

 Mais de 200 servidores 
técnicos-administrativos da 
UFRGS, UFCSPA e IFRS-POA 
participaram, na manhã da última 
terça-feira (11), na Faculdade 
de Direito, de Assembleia que 
marcou o dia de paralisação dos 
TAES. 
 Com auditório lotado, 

os servidores discutiram a 
possibilidade de greve para esse 
semestre, a partir de amplas 
discussões nas Unidades que vem 
se realizando ao longo das últimas 
semanas.
  Os servidores debateram, 
ainda, a pauta geral da greve 
e as específicas, estas ultimas 

indicadas pela FASUBRA.
 Por unanimidade, os 
servidores votaram por deliberar 
o posicionamento sobre greve no 
próximo dia 17, segunda-feira, 
em que haverá paralisação com 
assembleia novamente para votar 
sobre a adesão ou não à greve e 
os eixos. 

 Os servidores também 
deliberaram por dar continuidade 
às reuniões nas unidades de 
trabalho da UFRGS, UFCSPA e 
IFRS-POA para debate das pautas 
de greve, bem como a formação 
do Comando de Mobilização, 
representado pelo Conselho de 
Delegados e, as unidades que 

ainda não possuem delegados, 
podem indicar um representante.
  O dia de paralisação 
continuou à tarde, com Seminário 
sobre Greve, para discutir o 
posicionamento da FASUBRA – 
com os eixos específicos; e o 
posicionamento do Fórum dos 
Servidores Públicos Federais que 

reivindica Política Salarial e 
Data-Base para o conjunto 
do funcionalismo público. 
 A atividade contou com 
os assessores jurídicos do 
Sindicato Rogério Coelho e 
Thiago Genro, do escritório 
Rogério Viola Coelho e 
Advogados.

Em assembleia lotada, servidores discutem possibilidade de Greve na UFRGS, UFCSPA e IFRS-POA

FASUBRA PUBLICA ÍNTEGRA DO RELATÓRIO DA REUNIÃO COM MEC E PLANEJAMENTO
F a s u b r a R e u n i õ e s  n a s  U n i d a d e s

A ASSUFRGS tem realizado reuniões nas 
unidades de trabalho para discussão sobre 

a greve, esclarecimento das pautas e amplo 
debate com o conjunto da categoria para 

construção desta luta. 
Acompanhe abaixo as unidades que já 

realizaram reuniões, e as que continuaram em 
nova rodada.

INST. PSICOLOGIA

INST. INFORMÁTICA

FAC. MEDICINA

INST. DE ARTES

FABICO

ILEA

FACED

PROPG

ICBS

DAS

UFCSPA

CRECHE

INST BIOCIÊNCIAS 

INST FÌSICA/GEOCIÊNCIAS

CPD

FAC.  ARQUITETURA

ESEF

AGRONOMIA

IFCH

PREFEITURA CENTRO

CECON

Nova Rodada de Reuniões

CONTABILIDADE

PRAE

ESCOLA DE ENFERMAGEM

PROGRAD/DCPGRAD

COLÉGIO DE APLICAÇÃO
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