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A Greve do Sinasefe teve 
início no último dia 21, 
segunda-feira. A Greve 
é a 15ª da história da 
entidade, e faz parte 
das jornadas de lutas 
da Campanha Salarial 
2014. O Sinasefe se soma 
aos servidores públicos 
federais nacionalmente 
na luta por data-
base e política salarial 
permanente, e já conta 
com 11 estados e cerca 
de 50 campi em adesão 
ao movimento grevista. 
“Em diversas IFE, estados 

de greve, de mobilização 
e indicativos de adesão 
ao movimento nacional 
foram aprovados, e várias 
assembleias ainda estão 
por ocorrer em muitas 
Seções Sindicais. A base 
do SINASEFE está dando a 
resposta ao governo Dilma 
por sua intransigência 
e desrespeito aos 
servidores: nossa greve, 
recém deflagrada, vai ser 
forte!”,  site do Sinasefe.

Informações: 
www.sinasefe.org.br

Sinasefe deflagra greve e se soma à pauta 
dos SPF’S por Data-base e Política Salarial



Os servidores em greve da 
UFRGS, UFCSPA e IFRS-
POA realizaram atividade no 
Ceclimar no último dia 14, em 
Imbé. Os servidores foram 
em carro do colega Paulo 
Antoniolli, e dividiram os 
custos entre si com gasolina 
e pedágios. Na atividade, os 
colegas debateram os rumos 
da greve, as pautas e também 
realizaram passagem do 
Livro Ouro. 
“Como sempre, fomos bem 
recebidos pelos colegas do 
CECLIMAR, que reafirmaram 
sua disposição de participar 
dos atos da greve, bastando 
para isso avisá-los com 
antecedência e pagar o 
deslocamento, como aliás sempre foi feito”, 
disseram os colegas em relato ao Blog da 

Greve. 
Os servidores em Greve realizam esta semana, 
dia 23, atividade no Ceclimar de mobilização 
com café da manhã e almoço.

CLG  no Ceclimar e no 
Campus Litoral Norte

Eleitos CONSUN
1 Silvio correa e Karen Luana 
Wasem
2 Arthur Bloise e Claudio 
Miguel Bevilacqua
3 Rafael Berbigier e 
Bernadete Menezes 
4 José Luis Rockenbach e 
Debora Trindade de Angelis
5 Marcia Tavares e Rui Muniz
6 Arão da Silva Moraes e 
Patricia de Oliveira Luz
7 Claudiomar Oviedo Ribeiro  
e Carlos Augusto Godoi da 
Silva
8 Daniel Moraes Escouto e 
Maria Antonieta Xavier
9 Gabriel Focking e Fabiano 
Porto Rosa

C o n s u n  e  C E P E

Eleitos os representantes 
ao Conselho Universitário da UFRGS e CEPE As entidades sindicais da 

educação federal reunidas no 
dia 15/04 acertaram a construção 
em conjunto da caravana para 
o dia 06/05 em Brasília. Essa 
caravana antecede a marcha dos 
SPFs que será realizada no dia 
07 de maio. O SINASEFE está 
com greve marcada para o dia 
21/04 com plenária nacional para 
instalação do Comando Nacional 
de Greve no final de semana do 
dia 26 de abril. O ANDES-SN tem 
uma plenária nos dias 26 e 27 de 
abril no vão debater a retomada 
da greve docente suspensa em 
2012. 
 O CNG/FASUBRA aprovou 
caravana com acampamento 
para os dias 06 e 07 de maio, 
tanto o ANDES-SN como o 
SINASEFE tiveram acordo com a 
proposta de caravana e estão se 
incorporando a essa iniciativa. 

O objetivo dessa caravana 
acordado entre as entidades é 
exigir do governo abertura de 
negociações em relação às pautas 
dos trabalhadores da educação 
federal, pois infelizmente até o 
momento o governo demonstra 
uma postura intransigente. 
 O CNG/FASUBRA orienta todos 
os comandos 
locais a discutirem 
com prioridade 
a construção 
dessa caravana 
p r o c u r a n d o 
organizar em 
conjunto com os 
c o m p a n h e i r o s 
do ANDES e 
SINASEFE nos 
estados bem 
como abrindo a 
possibilidade para 
a participação 

das organizações estudantis 
que demonstrarem interesse em 
participar. 
Em breve, estaremos divulgando 
maiores informações sobre a ida 
à caravana a Brasília, critérios de 
participação, etc.

FASUBRA, ANDES/SN e SINASEFE 
acertam caravana para o dia 06

P r o g r a m a ç ã o  G R E V E  2 0 1 4  
 2 2  a  2 5  d e  a b r i l

23  QUARTA-FEIRA

Manhã e Tarde Atividade no Ceclimar (Tramandaí) - Café da Manhã e Almoço:
- Saída da Equipe de Infra Estrutura, às 6h30
- Saída do ônibus dos servidores em Greve, às 8h

24  QUINTA-FEIRA

Manhã Mobilização no Campus do Vale, às 8h30

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

25  SEXTA-FEIRA

Manhã Mobilização e envelopamento do Campus Centro

Reunião do CLG após atividade de mobilização, às 11h, no Barracão de Greve

CONTRIBUIÇÃO ESPONTÂNEA AO 

FUNDO DE GREVE
Livro Ouro#

Livro passado nas Unidades, 
sob gestão/administração 
e prestação de contas  
de responsabilidade do 
Comando Local de Greve.

 Podem contribuir técnicos-
administrativos, docentes, 
estudantes ou qualquer 
cidadão que queira ajudar 
na greve dos servidores. O 
valor da contribuição fica por 
decisão do contribuinte. 

O livro Ouro será passado 
nas Unidades com os 
seguintes responsáveis:

- Campus 
do Vale: Gabriel Focking 
(IFCH)
- Campus Central: Rafael 
Berbigier (ICBS)
- Campus Saúde e Olímpico: 
Jorge (ESEF)
- UFCSPA, IFRS, Ceclimar: 
Mário (UFCSPA)  e Ana 
(IFRS).

1º Sócios que queiram 
descontar uma mensalidade 
extra (valor igual à 
mensalidade de sócio) no 
próximo contra cheque, 
através do SIAPE. Deverão 
assinar o formulário próprio 
para este fim, onde consta 
o nome completo, o CPF, o 
SIAPE, a data e a assinatura. 
Para envio do arquivo para a 
próxima folha de pagamento, 
é necessário entregar o 
formulário na Assufrgs até o 
dia 30 deste mês. 
 
2º Sócios que queiram 
contribuir com qualquer valor, 
deverão assinar formulário 
próprio,  onde constem o 
nome completo e legível, o 
CPF, a Unidade de trabalho 
(opcional), a data, o valor e 
a assinatura do sócio. Será  
enviado para desconto na 
conta bancária do sócio, já 

registrada e autorizada no 
setor de convênio. 
 
3º Todos sócios ou não sócios 
que queiram contribuir com 
qualquer valor, deverão fazê-
lo diretamente na tesouraria 
da Assufrgs, onde receberão o 
recibo.
 
4º Todos sócios ou não sócios 
que queiram contribuir com 
qualquer valor, poderão efetuar 
o depósito direto na conta 
poupança do fundo de greve - 
Banco do Brasil agencia 1899-
6 - conta corrente 300012-5.
 
Nestas quatro modalidades 
os valores serão registrados 
na contabilidade do sindicato, 
e a prestação de contas será 
divulgada nos seus meios de 
comunicação. E todos que 
contribuírem receberão os 
seus respectivos  recibos.
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Eleitos CEPE
1 Leonel Maia e Livia P. de 
Oliveira
2 Igor Correa Pereira e 
Anderson Menezes Pereira
3 Vania Regina G. Pinto e 
João Lucio dos S. Silveira
4 Maria de Lourdes dos 
Santos e Liliane Koester
5 Julia Cristina Mota da Silva 
e Roberta F. Fajer
6 Nadia de F. Borba Martins e 
Silvestre Novak
7 Ueiler L. Duarte e Ricardo 
Souza

Contribuição espontânea para o
 Fundo de Greve, 

que será contabilizado 
pela ASSUFRGS: 


