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Este é o relatório de atividades da Assufrgs Sindicato referente
ao ano de 2016. Ele está divido a partir das diversas pastas que
compõem a coordenação de nosso sindicato, iniciando pela
Coordenação Geral, que apresenta um texto mais político e
abrangente em relação à ação da Assufrgs neste último ano,
desdobrando-se depois nos relatos das coordenações Financeira,
de Imprensa, de Assuntos de Aposentadoria, de Saúde e Segurança
do Trabalho, de Educação Política e Sindical, de Cultura, Esporte
e Lazer, além da coordenação Jurídica. As informações foram
organizadas de forma a facilitar a leitura, o acesso à informação,
com uma lista de atividades e anexos no final deste texto.
O ano de 2016 foi marcado por diversas lutas levadas adiante
pela classe trabalhadora. Vivemos uma conjuntura muito difícil,
marcada pelo Golpe do Impeachment, pelo ataque aos direitos
sociais e por uma forte onda de conservadorismo que atingiu
também as universidades. Neste contexto, a Assufrgs participou
de diversa frentes de luta, preocupando-se sempre em manter
os trabalhadores da UFRGS, da UFCSPA e do IFRS mobilizados de
forma permanente. Isto pode ser visto pelas atividades descritas
e analisadas ao longo deste texto, pela grande quantidade de
eventos, reuniões e assembleias organizadas durante todo o ano
de 2016.
Apresentamos este relatório como forma de tornar publica
as atividades desenvolvidas pela Assufrgs, como uma forma de
registrar o trabalho desenvolvido durante um ano extremamente
difícil, mas que nos permitiu fazer uma série de melhorias em
nossas lutas cotidianas, apontando a necessidade de mantermos
nossa capacidade de mobilização e melhorarmos nossa atuação
junto a categoria durante o ano de 2017.

5

Relatório Anual de Atividades - 2016 - Assufrgs

Coordenação Geral

Legalidade no Salão de Atos da UFRGS no dia
31 de março, além de participarmos ativamente
Frederico Duarte Bartz, João Ribeiro nas manifestações de rua contra o impeachment.
da Cunha Neto e Mariane de Souza Participamos, além disso, dos dias de luta unificados
Quadros
em defesa da classe trabalhadora, como nos atos
dos dias 16 de agosto, 22 de setembro, 24 de
Durante o ano de 2016, a Assufrgs se colocou
outubro, 13 e 20 de dezembro. Participamos das
à frente de grandes lutas em um momento de
articulações entre entidades da classe trabalhadora,
ataques contra a democracia tanto em termos
como o Fórum em Defesa do SUS, da Frente Gaúcha
locais, quanto nacionalmente. O impeachment
Escola Sem Mordaça e da Frente Sindical do Serviço
de Dilma Rousseff se configurou como um golpe
Público, além dos atos articulados pela Frente Brasil
contra a classe trabalhadora. Na sequência, as
Popular e pela Frente Povo Sem Medo.
medidas antipopulares do governo golpista de
Michel Temer se combinaram com um cenário
Nesta luta em defesa da educação pública,
local muito negativo, especialmente na UFRGS. gratuita e de qualidade, nos engajamos contra
Em meio à necessidade de lutar contra a retiradas a “PEC do Fim do Mundo” (PEC 241, depois PEC
de conquistas históricas dos trabalhadores, foi 55), que vai congelar por 20 anos o investimento
indispensável nos mobilizar também na luta pela público no Brasil. A Fasubra foi a única Federação
paridade e contra o aumento da carga horária na Sindical que puxou uma greve nacional contra
UFRGS - com a defesa da flexibilização e para barrar esta PEC, do qual participamos, no âmbito da
a imposição do controle eletrônico de frequência Assufrgs, entre os dias 8 de novembro e 13 de
via login.
dezembro deste ano. Neste período realizamos
assembleias, panfletagens, apoiamos as ocupações
Este cenário nos colocou a necessidade de
estudantis na UFRGS, no IFRS e na UFCSPA. Além
mobilizar os trabalhadores da base da Assufrgs,
disso, organizamos uma caravana à Brasília para
intensificando atividades na UFRGS, na UFCSPA e
acompanhar a votação no Congresso, no dia 29 de
no IFRS. Além disso, participamos de uma série de
novembro, em que os trabalhadores da educação
atividades públicas, de articulações com outros
tiveram um papel decisivo. Mesmo sem conseguir
sindicatos, centrais e frentes de luta, com o objetivo
barrar a votação, esta greve e sua experiência de
de conscientizar e mobilizar a nossa categoria,
luta foi muito importante para o acúmulo de forças
bem como intensificar a luta contra o golpe e seus
para as batalhas que enfrentamos nos dias de hoje.
efeitos, como a retirada de direitos e precarização
das condições de trabalho. Além disso, lutamos com Conjuntura local
todas as nossas forças para mobilizar os servidores
No âmbito local, os desafios não foram menores,
em seu local de trabalho, marcando reuniões em
unidades e setores, levando o sindicato para o dia a principalmente na UFRGS. Estamos engajados
dia do servidor em um momento decisivo. Tivemos, desde 2015, em uma luta contra a implantação de
ao longo do ano, um número muito grande de um controle eletrônico de frequência imposto sem
assembleias, o que mostra nossa disposição em nenhum acordo com a categoria, a partir de uma
lógica que não respeita os fazeres dos trabalhadores
ouvir e orientar a categoria.
da universidade. Lutamos, durante este ano,
Lutas no cenário nacional
também pelo avanço da flexibilização, para dar
melhores condições de trabalho aos servidores
Na luta contra o Golpe e contra a retirada de
da UFRGS. Neste processo, fizemos rodadas de
direitos, destacamos nossas participações nos atos
reuniões nas diferentes unidades, mobilizando os
em defesa da democracia desde o mês de março
colegas para resistirem à imposição do Login. Neste
de 2016, quando se intensificaram as articulações
longo processo de luta por relações de trabalho
golpistas. Construímos, junto com estudantes
mais dignas, conseguimos resistir durante todo
e docentes, o Ato em Defesa da Democracia e da
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este ano, sempre buscando abertura de negociação
com a Reitoria para encaminhar uma solução que
contemplasse a participação dos trabalhadores.
Entre as diversas paralisações ocorridas na
UFRGS, tivemos como uma das ações mais
significativas a Greve Interna de 72 horas, com a
ocupação da Reitoria, entre os dias 31 de maio e 2
de junho. Outras paralisações significativas foram as
greves de 48 horas entre os dias 6 e 7 de abril e 15
e 16 de junho, esta última em defesa da Paridade
para a escolha do Reitor, quando ocorreram as
eleições. Com efeito, não deixamos de nos mobilizar
um momento sequer, articulando uma luta cada
vez maior pela democratização e transparência
da gestão da universidade. Neste sentido, a
participação de membros da coordenação em
estruturas da UFRGS como Cepe, Consun e Comflex
tem sido fundamental.

entre apoio à candidatura do Movimento Virada
ou a campanha do Voto Nulo, os TAES da Assufrgs
se unificaram em torno da campanha “Oppermann
Não!”. A contrariedade à eleição de Rui Oppermann
para a Reitoria se deu pela compreensão que essa
candidatura representava a continuidade de uma
gestão que não reconhece os TAES e os estudantes
como segmentos que devem participar efetivamente
da gestão democrática da Universidade. Apesar
da eleição de Rui Oppermann e Jane Tutikian, o
resultado das eleições demonstrou a rejeição da
comunidade universitária a esta gestão: a chapa
se elegeu unicamente pelo cálculo dos 70/15/15,
sendo rejeitada pela ampla maioria de TAES e
estudantes e por boa parte dos professores. E a luta
pela paridade segue na disputa das direções das
unidades.

Na UFCSPA, que era marcada por uma gestão
autoritária, a eleição de Lúcia Pellanda e Jenifer
Na UFCSPA também participamos de debates
Saffi, com apoio dos técnicos, tem o potencial de
e reuniões, sempre no sentido de incentivar a
trazer um avanço para a comunidade universitária.
organização e a democracia interna dentro da
A gestão democrática prometida pela chapa pode
universidade. Apoiamos a ocupação estudantil
permitir o avanço na flexibilização da jornada e na
e nos preocupamos em levar para o espaço de
consulta paritária, além da melhoria do dia a dia da
trabalho dos servidores os debates correntes sobre
comunidade universitária como um todo.
nossas lutas nacionais. No IFRS, fizemos uma série
de mobilizações, encontros e reuniões, atuando Assufrgs sindicato
tanto junto á Reitoria em Bento Gonçalves, quanto
No ano de 2016, a Assufrgs completou 65 anos
nos Campi locais. Durante o ano de 2016, tivemos
a incorporação de dois Campi do IFRS à base da de lutas históricas, quando foram lembrados os
Assufrgs, por deliberação dos servidores: Alvorada momentos e personagens que fizeram e fazem
no dia 6 de abril e Rolante no dia 6 de setembro, deste sindicato uma referência. A data foi marcada
ampliando nossa base que já contava com os Campi por um evento organizado pela Coordenadoria de
Porto Alegre, Restinga e Canoas. Como forma de Esporte Cultura e Lazer, onde tomaram posse os
incentivar os debates específicos dos Institutos novos integrantes do Conselho de Representantes
Federais realizamos o “Ciclo de Debates: A Assufrgs (antigo Conselho de Delegados). Os 65 anos da
e os desafios do IFRS no tempo presente”, entre os Assufrgs foram marcados também pelo processo
de transformação de Sessão Sindical para Sindicato,
dias 17 de agosto e 8 de setembro.
aprovada na Assembleia do dia 13 de abril de 2016.
Depois de uma longa construção, iniciada em
Eleições das Reitorias e Unidades
2015, na qual participaram todas as forças políticas
Na UFRGS, a democracia foi deixada de lado,
atuantes na categoria, os servidores reunidos
em detrimento de interesses corporativos e
aprovaram o processo de transformação, que era um
divisionistas. A Assufrgs foi protagonista na luta em
objetivo buscado fazia muito tempo. Este processo
defesa da paridade com grande adesão da base,
segue em andamento, apesar da difícil conjuntura
que esteve presente nos atos e pautou o assunto no
para a implantação de sindicatos de luta como
Consun.
a Assufrgs, mas seguimos firmes com a certeza
Mesmo com posições diferentes dos colegas que o que faz o sindicato é o reconhecimento da
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base pelas lutas construídas. Para 2017, seguimos
firmes na luta contra os retrocessos e para avançar
na conquista de direitos para categoria e para o
conjunto de toda a classe trabalhadora.

Coordenação de
Administração e
Finanças

uma destinação de valores para endividamento?
Em alguns estados, acompanhado de ingredientes
como corte de salários e conflitos com repressão às
trabalhadoras e trabalhadores da rede pública, já é
real o desmonte da estrutura e demissões.

O ataque não mede esforços para o desmonte
das garantias mais básicas contidas na Constituição,
indo até o esfacelamento da manutenção do
mínimo para a sobrevivência e dignidade da classe
trabalhadora, com desmantelamento da CLT, em
Márcia Tavares e Pedro Sérgio
pautas como as reforma trabalhista, o “negociado
Mendes Leite
sobre o legislado”, e abocanhando mais e mais a
O necessário equilíbrio da gestão e das finanças
parcela da seguridade social, com a da previdência.
da ASSUFRGS para fazer as lutas e garantir as
Entre tantos golpes, ainda, a mordaça restringindo
demandas da categoria.
a liberdade e a democracia em mais uma legislação
O ano de 2016 inicia com o ensaio de retrocessos
com “a escola sem partido”.
aos limites do Estado, à democracia, à Constituição,
A consequência desse processo a nossa categoria
aos direitos históricos dos trabalhadores e, ainda
sob o impacto do maior desastre ambiental da nos levou mais uma vez às lutas incessantes com
história do País que destruiu também vidas de atividades de enfrentamento ao golpe nacional e
brasileiras e de brasileiros, denunciando as relações ainda, em nível local, na base, as lutas de resistência
espúrias entre a instituição e a iniciativa privada à retirada de direitos na UFRGS, como as das 30
incrementado pela terceirização, aqui denominada horas, pela flexibilização pactuada e pela construção
de um modelo de controle de jornada contra o
Samarco.
imposto pela Administração Central.
Esse impacto no final de 2015 vem com promessas
Nesse cenário de conjunto de golpes que
de aprofundamento que se consolidam durante o
transcorrer do ano de 2016, com o retorno do PL superam as conquistas dos trabalhadores em mais
4330, da terceirização, parte de um desmonte do de século, o equilíbrio financeiro para garantir
Estado, protagonizado por um golpe envolvendo as lutas, além da manutenção do patrimônio, do
o impedimento da governante, como por uma lazer e da estrutura organizacional da entidade são
sucessão veloz de legislações que constituem um fundamentais para não haver detrimento de uma
programa de dissolução gradativa do estado de em relação à outra.
direitos do povo garantidos na Constituição.
Desde o início da gestão, em dezembro de 2015,
Os argumentos falaciosos das dívidas dos estados a coordenação de administração e finanças atua
e do País sustentam a aprovação das PL 257 e PEC de forma integrada com as demais coordenações
241 (além da tramitação do PLS 204), possibilitando da ASSUFRGS, imbuída de garantir a conformidade
que os montantes destinados sejam ampliados das relações e dos processos internos e externos da
sem limite algum e com isso os poderes do sistema ASSUFRGS, com o fim último de dar conseqüência às
financeiro em detrimento dos do Estado referentes lutas que historicamente identificaram a entidade.
aos investimentos públicos em direitos básicos
Sendo assim, ao assumirmos a gestão,
para a população, como saúde e educação. Numa
procuramos identificar os problemas financeiros
matemática de proporções: como será possível
que poderiam comprometer esse objetivo, como o
manter valores nos investimentos sociais, onde se
processo judicial da empresa Efienge, que propunha
diz que haverá congelamento com teto de gastos,
o pagamento de cerca de meio milhão, com
com valores definidos e finitos de um orçamento da
bloqueio de bens e valores, a falta de composição
União, onde se amplia sem limite indefinidamente
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do fundo de greve, valores irrisórios nas contas
bancárias, alguns passando a negativos na virada
do mês/ano.

receitas de mensalidades, a fim de não entrar no
cheque especial. Durante fevereiro de 2016, o saldo
da entidade passou a positivo.

Destacamos, com relação às férias já programadas
A situação administrativa e financeira em que
foi encontrada a entidade, obtida a partir de dos funcionários da entidade, a sobreposição
informações dos setores de contabilidade, tesouraria de períodos, entre os que estariam em férias e
os que estariam substituindo estes, também em
e convênios era de dificuldades, portanto.
férias, geraram inicialmente uma dificuldade de
Os saldos das contas nos bancos eram irrisórios
operação, bem como de obtenção das informações
e indicavam a virada do ano deficitária, como
necessárias para a própria gestão, pela ausência de
ocorrido, diante das contas ainda a serem pagas.
qualquer funcionário em alguns setores que ficaram
totalmente inoperantes.
Saldo em
Saldo em
Em virtude das férias das funcionárias dos Setores
21/12/2015 30/12/2015
Banco
de Convênio e do jurídico da Subsede do Campus
R$ 92,58
R$ -9416,12
Santander
do Vale e, portanto, a sua inoperância momentânea,
foi rescindido o contrato com a Aniel Limpeza e
R$ 47,91
R$ -6.077,28
Banrisul
Multiserviços Ltda. O trabalho foi retomado através
da reorganização das atividades dos trabalhadores
R$ 683,22
R$ 328,87
Banco do Brasil
de limpeza do quadro da ASSUFRGS.
R$
61,65
R$
36,35
Caixa Econômica
Novas normas para a programação de férias dos
Federal
funcionários foram aprovadas na coordenação,
a fim de manter o atendimento de setores e
R$ 885,36
R$ -15.128,18
Subtotais
minimizassem o período de não atendimento dos
R$ -14.242,82
Total
associados na Sub-sede do Campus do Vale e dos
que são moradores de Viamão.
O negativo nas contas bancárias deu-se em
O bloqueio do fundo de greve, assim como
decorrência do uso do cheque especial para pagar a penhora do veículo Fiat Doblô da entidade
as férias e o 13º salário dos funcionários.
resultaram do processo judicial da Empresa Efienge,
Para cumprir a programação de férias dos por falta de pagamentos das últimas parcelas da
funcionários foi solicitado empréstimo à FASUBRA, obra da Colônia de Férias de Garopaba na gestão
que não pode emprestar, bem como a outras anterior da entidade. Em reunião ampliada do
entidades sindicais, para que fosse evitado o uso Conselho de Delegados com a Coordenação da
do cheque especial. No entanto, não obtivemos ASSUFRGS, em novembro de 2015, foi aprovado o
resposta antes da necessidade de utilização do fechamento de acordo proposto pelos advogados
das partes.
mesmo.
O Fundo de greve de 2015 contava com valor de
R$ 10.094,99 (dez mil noventa e quatro centavos e
noventa e nove centavos), bloqueado por decisão
judicial. O depósito de dezembro de 2015 não foi
No final do mês de janeiro, houve ingresso realizado em decorrência da situação financeira
de R$12.000,00, referente aos percentuais de encontrada na Entidade.
precatórios e repassados pela assessoria jurídica
Retomamos em Janeiro/2016 o depósito do
(CSPM), resultando em balanço positivo de R$
9.700,00. Entretanto, férias de funcionários foram fundo de greve. As parcelas de dezembro de 2015
remarcadas, para que houvesse o ingresso das e de janeiro de 2016 foram depositadas na primeira
A superação do saldo negativo nas contas
bancárias ao final do mês de dezembro de 2015 (R$
-14.242,82) demandou algumas providências.
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semana do ano de 2016.
Os depósitos mensais permitiram que
pudéssemos realizar o enfrentamento ao login” na
UFRGS, durante um longo período, inclusive com
greve de 72 horas; até alcançarmos uma mesa de
mesa de negociação permanente. Em anexo 01 Comparativo de movimentação financeira das
Greves de 2016 .
No entanto, o acordo propriamente dito foi
fechado, após negociação com a empresa Efienge,
em que reduzimos o parcelamento mensal
aproximadamente a um terço, a fim de viabilizar o
pagamento do montante em 16 meses.
Após fecharmos o acordo, em fevereiro de 2016,
foi possível suspender então, a penhora do veículo
Fiat Doblô da entidade, assim como a liberação dos
valores bloqueados nos bancos.

da assessoria contábil anterior; (e) dificuldades,
portanto, de localização de documentações e
informações por não ter ocorrido passagem
do trabalho; (f ) necessidade de revisão dos
proventos dos funcionários e criação de controles
de progressões, férias, incentivos, etc, (g) estudo
do PCCTAE para aplicar os controles, além dos
referentes a CLT, devido a vinculação das políticas
de pessoal do sindicato para os trabalhadores
da entidade, (h) reorganização de rotinas
administrativas, como as de fluxo e de tramitação,
para manter pagamentos em dia, evitando juros
e multas, conseqüentemente, retrabalhos com
retificações, onerando a entidade, (i) a falta de um
sistema integrado entre contabilidade e tesouraria,
inicialmente, e depois com o convênio, que compõe
receitas e despesas da entidade, e finalmente com
os demais setores da ASSUFRGS.

Avaliando a situação, foi contratada uma equipe
A situação nos dias de hoje é a de pagamento
temporária de contabilidade, a fim de atualizar as
já da parcela 14/16 (abril/2017). Portanto, com
rotinas em defasagem, visando o cumprimento de
previsão de extinção em junho de 2017.
prazos estatutários para entrega dos balancetes
Com relação à pendência da prestação de anuais para a prestação de contas de 2015. O módulo
contas de 2014, foi reencaminhada com solicitação de tesouraria do sistema Domínio foi instalado para
de emissão de parecer em 2016. A entrega anual melhor integração do setor financeiro. Melhorias
de livros ao Conselho Fiscal da Assufrgs (gestão referentes à atualização das informações de pessoal,
anterior), referente ao ano de 2014, em outubro de bem como controles das rotinas foram implantadas.
2015. Na ata 54ª de reunião da Coordenação, de
A ECF (Escrituração Contábil Fiscal) passou a
novembro de 2015, foi decidida a divulgação da
ser obrigatória para a entidade a partir do anoPrestação de Contas de 2014, ainda aguardando
calendário de 2015, sendo substituída pela DIPJ
parecer, que não foi emitido desde então.
(Declaração de Imposto de Renda Pessoa Jurídica).
Foi disponibilizada também a documentação O prazo de entrega era maio de 2016. Isso também
referente à prestação de contas de 2015 ao demandou a parametrização do sistema para
Conselho Fiscal, conforme segue, incorporando efetuar essa entrega.
notas explicativas recomendadas pela Auditoria e
pelo CONASSUFRGS.

A ECD (Escrituração Contábil Digital) da mesma
forma, a partir do ano-calendário 2016, passou a
ser obrigatória. Esta escrituração nada mais é do
que os Livros Contábeis entregues em arquivo
eletrônico para a Receita Federal e outros órgãos. O
prazo de entrega é junho de 2017. Mas, o sistema
já está sendo parametrizado antes de se fazer as
escriturações para que não haja re-trabalho.

Houve vários entraves para o fechamento das
contas de 2015, tais como: (a) uma lacuna entre a
saída da empresa de contabilidade Didio Assessoria
Contábil e a contratação da contadora atual (em
maio de 2015), (b) necessidade de implantação
e parametrização de sistema contábil, (c) assim,
necessidade de retroação do trabalho a janeiro de
Portanto, as escriturações fiscal e contábil
2015 por questões técnicas para fechamento do ano
passam a ser entregues em arquivos eletrônicos
fiscal; (d) não haver entrega de qualquer relatório de
para a Receita Federal.
controle anterior para a contadora atual por parte
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Aprovamos a remuneração de Trabalho Noturno,
que é devido aos funcionários por sua execução
(especialmente em períodos de eleitorais, por
escrutínio), o que via de regra tem sido motivação
de processos trabalhistas contra a entidade. Assim,
evitamos esse passivo.

da Colônia de férias de Garopaba, além de licença
saúde da funcionária Maria da Glória, com também
contratação temporária de outra auxiliar nos
períodos de troca de turmas na alta temporada.

Contratação de Jornalista, assistente em
administração para setor de convênios, zelador para
Alteramos o contrato de convênio com a empresa a Sede Campestre, transferência do funcionário da
Tecbiz, administradora do cartão da ASSUFRGS, para Sede campestre para a Colônia de Garopaba.
a modalidade “Fiel depositário”, reduzindo horas de
Foi efetivada a desfiliação do Dieese, conforme
trabalho no setor de tesouraria.
decisão do CONASSUFRGS.
Ampliação de oferta de empresas conveniadas
O som da entidade foi consertado e adaptado
pela Tecbiz.
ao carro da entidade para viabilizara as atividades
O convênio é um capítulo financeiro importante e atos realizadas ao ar livre e na Ru, visto que a
na entidade, onde há meses que “se paga”, outros ASSUFRGS vinha utilizando aluguel de serviços de
não, resultando ao longo da história da entidade na som.
sua maior despesa, pela inadimplência. A entidade
Um organograma foi elaborado a partir de
se caracteriza por não ter fins lucrativos, no
levantamento das relações entre as atividades,
entanto, valores das mensalidades dos associados
setores e a coordenação, para reorganizar os
muitas vezes têm de ser utilizadas para “fechar”
processos e fluxos de trabalho, estrutura e
os valores de pagamento das dívidas que alguns
funcionamento da entidade.
associados que, em alguns casos, nunca retornam
para a quitação e negociação das dívidas, virando
A ASSUFRGS foi parceira dos movimentos
valores históricos sem retorno à entidade e muitos, de ocupação do ensino médio, bem como das
já prescritos. Alguns, mesmo judicializados (em ocupações da universidade, que atuaram contra
gestões anteriores), não obtiveram pagamento, os golpes em âmbito nacional e estadual. Nesse
transformando-se em passivos irrecuperáveis.
sentido promoveu uma caravana com estudantes
das “ocupas” da UFRGS a Brasília para a resistência à
Além disso, o sistema de convênios da ASSUFRGS
PEC 241, no dia 20 de novembro de 2017.
foi adquirido já algum tempo e produz dados
mensais para fechar a contabilidade em tempo
Caravanas e delegações de servidores foram
maior que o dos demais processos da entidade enviadas a Brasília para a efetivação das lutas,
juntos, dificultando a obtenção de balancetes como para plenárias, seminários e construções
mensais, não permitindo o cruzamento de dados demandadas pela conjuntura e encaminhadas pela
com o sistema da contabilidade e tesouraria. Ainda base local e pela FASUBRA, com os SPF, FONASEFE,
são realizados controles e relatórios manuais. Os Centrais sindicais. Foram realizadas também
relatórios produzidos e as informações obtidas atividades unificadas com os servidores estaduais
necessárias à gestão e obtenção de dados que no RS, especialmente atacados pelo governo Sartori,
auxiliem a solução e planejamentos são precários, mas também com os municipários em Porto Alegre.
havendo necessidade de melhorias.
Na UFRGS, especialmente, houve atividades
Elaboramos de contrato padrão para contratação durante vários meses, de paralisações e estado de
de pessoal, visando mitigar as possibilidades de greve devidas aos embates com a Administração
passivos trabalhistas para evitar motivações de Central da UFRGS, devido à luta pelas trinta horas,
processos judiciais.
flexibilização e jornada de trabalho.
Contratação de uma funcionária para serviços
A programação das atividades de aposentados
de limpeza na Colônia de férias, devido à ampliação foi cumprida, com a participação da ASSUFRGS no

11

Relatório Anual de Atividades - 2016 - Assufrgs

Encontro Regional de Aposentados da FASUBRA no dos cargos que possuem cargas horárias e salários
Nordeste, aprovando para 2017, a construção do profissionais definidos por lei, para subsidiar a
discussão e construções de políticas e proposições
regional do Sul em Porto Alegre.
para ASSUFRGS, FASUBRA vinculadas ao PCCTAE.
Toda a luta foi pautada pela visão e construção
II - Jornada de Trabalho, Flexibilização e Registro
da unidade e resistência dos segmentos dentro da
base da ASSUFRGS, seja na UFRGS, UFCSPA, IFRS de Frequência: foram construídos instrumentos e
e das lutas conjuntas entre movimentos, centrais, movimentações jurídicas, como:
frentes, sindicatos, movimentos sociais e estudantis.
• Pedido de intervenção no inquérito do MPF
de 2012: Não houve manifestação ainda

Coordenação Jurídica e
Relação de Trabalho

•

Ação judicial do ponto eletrônico - fevereiro
de 2016: Como motivação a Insegurança do
sistema, houve a solicitação de reconsideração
do indeferimento da prova pericial e em
renovação do pedido de antecipação da
tutela; atualmente no aguardo de decisão
judicial

•

Pedido de Mediação no MPT - julho de 2016:
Solicita a instalação de Comissão paritária a
partir do Decreto nº 7.944, de 6 de março
de 2013, que Promulga a Convenção nº 151
e a Recomendação nº 159 da Organização
Internacional do Trabalho sobre as Relações
de Trabalho na Administração Pública. O MPT
questionou o tipo de vínculo dos servidores
e, uma vez respondido, afirmou sua
incompetência para promover a negociação

•

Pedido de Mediação no MPF - novembro
de 2016: Demanda busca reeditar no MPF o
Pedido de Mediação, por competência

Rui Paulo Dias Muniz e
Gabriela de Souza D’Andreia

A Coordenação Jurídica e Relação de Trabalho
da ASSUFRGS desenvolveu suas atividades no ano
de 2016 em atendimento às demandas rotineiras
dos servidores, bem como construiu proposições e
debates com o objetivo de buscar a compreensão
sobre temas estratégicos, como Relação de
Trabalho e Jornada de Trabalho dos Servidores
Técnico-Administrativos em Educação, bem como
esteve atuante nas questões relativas à gestão do
sindicato e dando suporte às lutas gerais da classe
trabalhadora.
A Coordenação Jurídica e de Relação de Trabalho
conta com a Assessoria dos Escritórios Dresch da
Silveira, responsável por Contratos e Convênios
e Relações de Trabalho da ASSUFRGS, e CSPM
Advogados, responsável pelos assuntos Sindicais
e de Relação de Trabalho da Base da ASSUFRGS.
A Coordenação conta com 2 trabalhadoras que
atendem os filiados em plantões nas sedes da
ASSUFRGS, bem como desenvolvem atividades de
auxílio a rotinas da administração do Sindicato e em
tarefas e projetos sindicais.

A seguir são apresentadas
pontualmente as principais
atividades desenvolvidas no ano
de 2016.

III - Outras movimentações jurídicas: são ações
previstas e/ou prontas para encaminhamento na
questão da Jornada de Trabalho, Flexibilização e
Registro de Frequência, em caso de necessidade,
como a inexigibilidade das 40 horas, contra o corte
de vencimento, não encaminhamento dos planos
de flexibilização, abono de frequência em atividades
sindicais, não conformidades legais, entre outras.

IV - Mesa de Negociação Permanente com
Reitoria: a Pauta Inicial proposta é 30 horas, Login,
flexibilização e pauta nacional, teve por base de
I - Relação de Trabalho: busca-se aprofundar o
concepção o Protocolo Institucional da MESA
debate sobre Gestão e Organização do Trabalho, Data
NACIONAL DE NEGOCIAÇÃO PERMANENTE – MNNP,
Base, Carreira, Saúde e Segurança do Trabalhador,
celebrado entre a Administração Pública Federal
Assédio Moral. Complementar, Desenvolve estudo
e as Entidades Sindicais dos Servidores Públicos
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Federais em 2003, e o Decreto nº 7.944, de 6 de
março de 2013, que Promulga a Convenção nº 151 e a
Recomendação nº 159 da Organização Internacional
do Trabalho sobre as Relações de Trabalho na
Administração Pública. Foram realizadas reuniões
de construção dias 29 de agosto e 16 de setembro,
com reunião de instalação em 13 de setembro de
2016, sem contudo tendo continuidade após a
posse da Gestão de Rui Oppermann. Nessa Mesa foi
apresentada em 02 de agosto de 2016 a Proposta
de Sistema de Controle Eletrônico de Frequência da
UFRGS, com os seguintes pontos:
1.

2.

3.

4.

5.

03 - III Congresso da ASSUFRGS – Resoluções

VI - Transformação da ASSUFRGS em Sindicato: A
partir de Comissão com a participação de todas as
Forças Políticas da base da ASSUFRGS, consolidouse o processo de fundação da ASSUFRGS Sindicato
na Assembleia de abril de 2016, que deliberou pela
dissociação da ASSUFRGS do SINTEST/RS e decidiu
pela criação da ASSUFRGS Sindicato, iniciou-se
o processo formal de transformação jurídica e
política, que envolveu tarefas administrativas e
cartoriais, com ações nos Ministérios do Trabalho
e Planejamento em Porto Alegre e Brasília, Receita
Os horários das atividades presenciais dos Federal e modificações contábeis e Fiscais. Como
Servidores serão definidos e amplamente resultado, foi solicitado o Registro Sindical no dia 22
de dezembro de 2016 e concluindo a solicitação no
divulgados;
mês de janeiro de 2017. A busca permanente é pela
O ponto não será registrado diariamente,
capacidade de intervenção e representação jurídica
sendo que as ausências ou eventuais
do Sindicato - Anexo 04 - Solicitação de pedido
alterações da Jornada de Trabalho serão
de registro sindical.
registradas simultaneamente pelo próprio
VII - Construção de Proposta de Acordo de greve:
Servidor, com a conferência dos registros
realizada pelas Chefias dos Setores e Anexo 05 - Termo de Acordo de Greve ASSUFRGS
Diretores;
VIII - Revisão de Inadimplências no Convênio:
As ausências não justificadas deverão ser no ano de 2016 se desenvolveu, conjuntamente
encaminhadas ao Sistema de Frequência da com a Coordenação de Administração e Finanças,
UFRGS no período adequado a cada mês, a verificação da inadimplência nos convênios para
homologadas pelas Chefias dos Setores e introduzir melhorias e desenvolver uma política
específica para resolução dessa demanda, que
Diretores;
envolve a revisão das ações judiciais existentes.
O Sistema de Controle Eletrônico de
IX - Revisão dos Contratos de Fornecedores e
Frequência – SIFUFRGS será utilizado por
todos os Servidores Técnico-Administrativos Prestadores de Serviços: a partir da verificação que
em Educação da UFRGS, sendo adotado há a necessidade de atualização das informações e
instrumentos de relacionamento com empresas e
simultaneamente.
possível introdução de melhorias nos processos de
O Protocolo proposto pela ASSUFRGS à
convênios com empresas de bens e serviços. Essa
Administração da UFRGS para funcionamento
revisão está em andamento em 2017.
foi construído a partir de documento
X – Cartilha: embora a Cartilha “Reformas e
resultante do debate com o Governo Federal
até 2005, quando se buscava construir com Relação de Trabalho: contrarreformas que nos levam
o governo a Negociação Coletiva, o que não ao avesso do Brasil” tenha sido lançada em março de
chegou a ser concluído, Anexo 02 - Protocolo 2017, a construção da Cartilha começa ainda no ano
da Mesa Permanente de Negociação da de 2016, Anexo 06 - Cartilha Reformas e Relação
de Trabalho - ASSUFRGS
Ufrgs.

XI - Acordo financeiro e acerto contratual com
V - Resoluções do III Congresso da ASSUFRGS: O
Jurídico trabalhou na consolidação da resoluções, a a empresa EFIENGE: A partir da Assessoria Jurídica,
partir da revisão das formulações aprovadas, Anexo foram estudadas e construídas alternativas para
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concluir o contrato com a empresa EFIENGE, segurança patrimonial.
responsável pela ampliação da Colônia de Férias de
XVII – ATENS: No dia 14 de dezembro o Ministério
Garopaba, efetivadas as negociações a partir das
do Trabalho e Emprego deferiu o pedido de registro
Coordenações Geral e Finanças.
sindical da ATENS para que eles representassem a
XII - Assessoria em questões relativas às sedes categoria dos ocupantes de cargo de Técnico de
de Garopaba e Campestre, que envolve questões Nível Superior das Instituições Federais de Ensino
patrimoniais, relação de trabalho, com atenção Superior, ativos ou aposentados, com abrangência
especial para a revisão em 2017 dos regulamentos nacional. Após o pedido de registro da ATENS no
MT, a FASUBRA, diretamente ou as filiadas, pediu
de ocupação dos ambientes sociais do Sindicato
impugnação do Registro, o que no RS foi feito
XIII - Questões relativas ao SINTEST/RS: Em função
pelo SINTESTRS a partir da Assessoria jurídica
da provável demora na efetivação do Registro
da ASSUFSM/SINTESTRS. O MT não admitiu por
Sindical da ASSUFRGS Sindicato no Ministério do
alegação de desatualização de informações dos
trabalho e considerando que estamos contribuindo
Sindicatos de Base da FASUBRA, deferindo o registro
com a regularização da situação da ASSUFRSM,
da ATENS. A ASSUFRGS, através de sua Coordenação
também base do SINTEST/RS, estamos trabalhando
Jurídica e Assessoria Jurídica estão atuando em
conjuntamente na regularidade das duas Entidades
conjunto com a Assessoria Jurídica Nacional da
com relação as capacidades jurídicas e políticas de
FASUBRA.
representação a partir do SINTEST/RS durante o
XVIII - Relatórios ICBS: Análise e encaminhamento
período de transição das Entidades.
de Relatórios de Conformidade construídos pela
XIV - Ações Judiciais da Categoria – Quintos e
COSAT/ICBS em conjunto com a Coordenação de
outras reivindicações: Atualmente, com exceção às
Saúde e Segurança do trabalhador. A situação
Ações relativas aos quintos, o Escritório CSPM está
dos Relatórios: Departamento de Farmacologia,
trabalhando em 1163 Processos judiciais individuais.
encaminhado como denúncia ao Ministério
Além dessas Ações, com relação à Ação de reajuste
Público do Trabalho, que instaurou Inquérito Civil,
28,86% janeiro/93, com 4547 reclamantes, reajuste
Anexo 07 - Denúncia, Notificação e Inquérito
geral por data-base, 4542 reclamantes, URP abril e
do Ministério Público do Trabalho - ICBS;
maio/88, com 415 reclamantes, desconto do PSS
Departamento de Microbiologia, enviado para
sobre 1/3 férias, com 638 reclamantes, correção
o Escritório CSPM para revisão; Departamento
monetária por reposicionamento, com 417
de Ciências Morfológicas, em revisão técnica;
reclamantes.
Departamento de Bioquímica, em confecção.
XV - Questões relativas a funcionários da
XIX - Participação no XIX Encontro Jurídico da
ASSUFRGS: além de atender as demandas
FASUBRA Sindical, realizado na UNB, dias 13 e 14
administrativas da Entidade, bem como as de
de outubro de 2016, Anexo 08 - XIX Encontro
relação de trabalho, estão em atendimento 2 Ações
Jurídico da FASUBRA Sindical - Relatório
Cíveis e 4 Ações Trabalhistas, assessoradas pelo
XX - Jornal Mural Jurídico ASSUFRGS: Anexo 09 escritório Dresch da Silveira
Jornal Mural Jurídico
XVI - Contratos de Prestação de Serviços: a
ASSUFRGS possui 18 contratos, assessorados
pelo escritório Dresch da Silveira: Energia, Saúde
Ocupacional, software, estágios, assessorias
jurídicas, assessoria fiscal, assistência médica,
manutenção de equipamentos, telefonia, assessoria
para consignados, informática, internet, gestão
Jerônimo Soares de Castro
de convênios, vale alimentação, serviços postais,
Menezes e Juliana Prediger
serviços de logística, serviço de comunicação e

Coordenação de
Educação Política e
Sindical
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Ao longo da gestão 2016-2018, realizamos
junto a coordenação de formação política e sindical
diversas atividades com o objetivo de elevar a
consciência dos trabalhadores, tanto nas questões
internas das nossas instituições, até as questões da
conjuntura nacional e internacional.

da Educação e a luta contra a retirada de direito:
atividade realizada para articular as lutas específicas
pela educação com a luta pela pautas mais gerais
dos trabalhadores.

19/10/2016 - IFRS - Poa em Luta contra os cortes
na educação - Mesa sobre Permanência Estudantil e
O ano de 2016 foi marcado pelo ataque a Cortes na Educação Pública.
democracia e acirramento dos ataques aos direitos
16/11/2016 - Assufrgs realiza conversa sobre a
dos trabalhadores. Neste ano realizamos atividades
PEC 55 na ocupação da Fabico - como integração e
como:
apoio aos movimentos de ocupação da Universidade
08/03/2016 - Programação do Dia Internacional contra a PEC55.
da Mulher - Sessão comentada do Filme AS
09/12/2016 - Aula Pública da Greve da Educação:
SUFRAGISTAS
“PEC 55 para além da exterioridade enganosa”:
07/04/2016 - Construindo a Consulta Paritária: promovendo o debate sobre os danos da PEC55
que teve o objetivo de debater a importância de
Agora em 2017 o desafio é continuar avançando e
processos democráticos na eleição para instâncias
fortalecer a consciência de classe da nossa categoria
representativas.
através de cursos com viés políticos e históricos do
10/04/2016 - Construímos uma plenária com os movimento dos trabalhadores.
temas relevantes às lutas internas dos TAEs.
15/04/2016 - Paridade na UFRGS: atividade que
reforçou a conscientização da necessidade da luta
por paridade e processos eleitorais democráticos
nas IFES

Coordenação de
Cultura, Esporte e Lazer
Gilson Silva dos Santos e Rosane
Prockaska Pereira

08/04/2016 - Cine Debate Ações afirmativas:
O presente relatório refere-se às atividades
sessão de exibição do filme “Quanto vale ou é por
desenvolvidas pela Coordenação de Esporte Cultura
quilo” com o objetivo de debater as políticas de
e lazer no período de março a dezembro de 2016,
ações afirmativas
conforme competências definidas à saber:
21/05/2016 - Encontro Universitário: Atividade
a) Implementar política geral de desenvolvimento
desenvolvida com a parceria de outros segmentos
cultural e esportivo da ASSUFRGS;
da comunidade acadêmica para debater as lutas
conjuntas dos técnicos, docentes e estudantes.
b) Promover a Integração sócio – cultural dos
associados da ASSUFRGS;
06/07/2016 - A Assufrgs e a atualidades dos IFRS:
que visou a integração das lutas das comunidades
c) Organizar o acervo cultural e arquivo dos
das Universidades e dos Institutos Federais. registros históricos das lutas da categoria.
Também ocorreram nos dias 17/08, 22/08, 24/08,
Data
Evento
Local
31/08 e 06/09 de 2016, contemplando grande parte
dos IFRS da nossa base.
02/07/2016 Festa Junina Sede Campestre
10/08/2016 - Aula Pública: Golpe no Brasil
17/09/2016 Aniversário
Clube Geraldo
e a situação dos Movimentos Sociais: visando
da Assufrgs
Santana
esclarecer a nossa categoria sobre a conjuntura do
Golpe ocorrido no Brasil.
22/10/2016 Dia das
Sede Campestre
11/08/2016 - Aula Pública: A função social

Crianças
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Obras e Reformas:

1. Reunião do GT Saúde:

Apresentação da política de SST da ASSUFRGS e
Obras e reformas, na sede Campestre ,
principalmente após os sinistros dos raios que o Plano de Trabalho da Coordenação de SST 2016 e
caíram, atingindo principalmente a casa do caseiro, Formação da Comissão Organizadora do V Encontro
causando diversos problemas de estrutura e na de SST da ASSUFRGS.
rede elétrica.
2. Estudos sobre o FAIS – Formulário de Acidente e
Obras e reformas na Colônia de Férias em Incidente em Serviço: estudar tendo por referências
Garopaba, principalmente em virtude da alta CAT – Comunicação de Acidente de Trabalho.
temporada.

Coordenação de
Saúde e Segurança do
Trabalho
Andreia Solange Bos e Grace
Tanikado

A Coordenação de Saúde e Ambiente da
ASSUFRGS desenvolveu seu plano estratégico para
o ano de 2016 composto por ações que visam à
aproximação entre os trabalhadores e o sindicato na
luta constante por condições que proporcionem o
desenvolvimento do trabalho com segurança, sem
prejuízos à saúde física e mental e com os cuidados
necessários para a não degradação ambiental.
Anexo 10 - Programa SST Assufrgs 2016.

A política se referenciou em cinco
grandes eixos:

3. Debate sobre os serviços e planos de saúde
disponíveis aos trabalhadores da UFRGS, UFCSPA
e IFRS: GEAP, UNIMED, SUS e outras estratégias de
acesso.
4. Visitas/Debates nas Unidades e Setores
sobre Riscos Ambientais, Organização e Gestão do
Trabalho e COSAT em ambientes estratégicos da
UFRGS, UFCSPA e IFRS.
5. Relatório Saúde e Segurança do Trabalho,
Ambiente e Sanitário dos Restaurantes Universitários
e Refeitórios da UFRGS.
6. Levantamento de Riscos junto à COSAT do
Instituto de Ciências Básicas da Saúde UFRGS), com
a confecção de Relatórios por Departamentos.
7. Atuação na comissão de flexibilização da
UFRGS.
8. Ciclo contínuo de debates nas unidades sobre
organização e gestão do trabalho:

Implantar o Projeto de Saúde e Segurança do
TEMAS: relações de poder, transparência,
Trabalho nas bases da ASSUFRGS.
autonomia no trabalho, reconhecimento.
Implantar as Comissões de Saúde e Ambiente de
9. Implantar as COSAT em todos os ambientes da
Trabalho em todos os ambientes da UFRGS, UFCSPA UFRGS, UFCSPA e IFRS.
e IFRS.
10. Cursos de SST e Ambiente.
Aprofundar a Política de Meio Ambiente e
Projeto de SST da ASSUFRGS - 4 horas – Realizado
Sustentabilidade Ecológica da ASSUFRGS.
Normas Regulamentadoras - 12 horas – Realizado
Aprofundar a Política de discussão sobre gestão
e organização do trabalho e combate ao Assédio
COSAT nas Unidades e Setores: Implantação e
Moral.
Ação - 4 horas – Realizado
Aprofundar a Política de Manutenção da
ASSUFRGS - Manutenção Criativa.

As ações Projetadas para o período
envolveram:
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Riscos Ambientais no Trabalho - 8 horas –
Realizado
Mapa de Riscos Ambientais - 4 horas – Realizado
Ergonomia no Trabalho e AET - 8 horas – Não

Relatório AnualUnidade
de Atividades - 2016 - Assufrgs
Campus

Realizado

Centro UFRGS

Prefeitura

Centro UFRGS

Restaurante Universitário

Legislação Ambiental - 4 horas – Não Realizado

Centro UFRGS

ICBS

Manutenção, Saúde e Segurança em Complexos
Prediais - 8 horas – Não Realizado

Centro UFRGS

Esc. Engenharia

Saúde UFRGS

Prefeitura

Saúde UFRGS

Restaurante Universitário

Saúde UFRGS

Fac. Pisicologia

Vale UFRGS

Prefeitura

Vale UFRGS

Restaurante Universitário

Vale UFRGS

Inst. Biociências

Vale UFRGS

Centro de Tecnologia

Vale UFRGS

IPH

Vale UFRGS

Inst. Geociências

Vale UFRGS

Fac. Veterinária

Manutenção, Saúde e Segurança - 8 horas – Não
Realizado

Conforme informações da Secretaria da
ASSUFRGS, participaram dos cursos 67 Servidores
e as avaliações feitas pelos participantes nos cursos
foi ótimo e bom, utilizando um questionário que
ofereceu quatro opções (péssimo, razoável, bom
e ótimo) distribuídas em quesitos de conteúdo,
didática e infraestrutura.
11. V Encontro de SST da ASSUFRGS: 24, 25 e 26
de outubro de 2016 – ICBS:
Sem cobrança de inscrição, com divulgação
para as bases da ASSUFRGS e FASUBRA e Entidades
Sindicais. Participaram do V Encontro de Saúde
68 Servidores, contando com a participação de
Servidores de outras IFE, que no final do evento
construíram orientações para a atuação da
ASSUFRGS no próximo período, Anexo 11 - V
Encontro de Saúde da Assufrgs - Resoluções.
12. Criação do Fórum Gaúcho de SST dos Federais
– Não Realizado.
Lançamento: V Encontro de SST da ASSUFRGS.
13. VI Encontro de Manutenção e Meio Ambiente
da ASSUFRGS – Não Realizado

Outras atividades importantes
desenvolvidas:
Debates em Mesas sobre SST na ESEFID,
Fundação Zoobotânica e III Seminário Internacional
de SST, realizado no mês de setembro de 2017, com
participação na Mesa de Abertura do Evento.
Debates sobre COSAT em diferentes Unidades e
Setores, incluindo na formação da CONSAT Campus
Centro.

Sem cobrança de inscrição, com divulgação
Reuniões e atendimento individual sobre
para as bases da ASSUFRGS e FASUBRA e Entidades
Assédio Moral em diferentes Unidades, com
Sindicais.
encaminhamentos pela Assessoria Jurídica.
14. Balanço 2016 e Plano de Trabalho 2017
Orientação em Relatórios de Não Conformidades,
da Coordenação de Saúde e Ambiente: 06 de
nos RU e Refeitórios do Colégio Aplicação e Creche
dezembro.
da UFRGS.

Unidades de Intervenção Prioritária:

Denúncia ao MPF sobre as condições e ambiente
Em função de parâmetros relativos à exposição de trabalho no ICBS no, Anexo 12 - Denúncia,
a riscos e ambiente de trabalho, foram definidos Notificação e Inquérito do Ministerio Público
os ambientes que teriam atenção especial pela do Trabalho - ICBS.
Coordenação de SST, conforme Tabela a seguir:

Concepção, Métodos e
Instrumentos:
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O método geral de Análise de Riscos adotado
para desenvolver estudo e promover diagnóstico
de SST foi o Método Morgado 2000, adotado em
função da facilidade, objetividade e efetividade
de identificação, caracterização, diagnóstico e
apontamento de ações de eliminação, redução e
mitigação de riscos ambientais (físicos, químicos,
biológicos, ergonômicos e de acidentes), a partir
da consideração da legislação e normas técnicas
vigentes no Brasil (ABNT, NHO, IBAPE...).
Enquanto método de verificação, foram
aplicadas Listas de Verificação de Conformidades
com as Legislações Nacional, Estadual e Municipal,
Normas Regulamentadoras e complementos, a
partir de instrumentos de coletas de informações
para a caracterização da observância de impositivos
a partir das condições de trabalho, ambientes,
instalações e infraestruturas, bem como da gestão
e organização do trabalho, Anexo 13 - Lista de
Verificação SST e Anexo 14 - Lista de Verificação
Edificações.

Coordenação
de Assuntos de
Aposentadoria

Campestre;
Setembro – dia 17 - passeio Rota dos Sabores e
Saberes – Vale do Caí;
Novembro – dias 16 a 25 - XII Encontro de
Aposentados em Garopaba /SC;
Dezembro – dias 02 a 04 - Viagem a RIVERA/
URUGUAI;
Foram realizadas 10 reuniões do GT Aposentados,
nas segundas segundas-feiras de cada mês, exceto
nos meses de janeiro e fevereiro.
A coordenação de aposentados, ainda,
teve iniciativa de criar uma camiseta do GT
APOSENTADOS/ASSUFRGS, com o objetivo de
melhor representar a categoria nos eventos em que
participa.

Coordenação de
Divulgação e Imprensa
Bernadete de Lourdes
Rodrigues Menezes e
Jorge Luiz da Silveira Torres

O ano de 2016 foi um ano atípico, marcado
por uma forte atuação dos movimentos sociais
Yara Coelho Carbonel e
e sindicatos, dado o golpe violento contra a
Teresinha das Costa Fraga
democracia e a movimentação dos setores
empresariais e de “direita” para a retirada de direitos
No ano de 2016, o GT Aposentados participou e
da classe trabalhadora brasileira.
/ou organizou as seguintes atividades:
Neste marco a Coordenação de Imprensa da
Assufrgs cumpriu a tarefa de superar dois problemas
fundamentais que já vinham de diversas gestões:
A ausência de uma boa equipe, que atendesse as
reais demandas da instituição e a falta de um site/
página eficiente. Além destes desafios nós atuamos
para diminuir a distância entre as ações da Assufrgs
Maio - dia 09 - chá de dia das mães na sede e a base da categoria. Neste sentido, fortalecemos
Campestre,
a comunicação através das redes sociais, uma vez
que a situação financeira quando assumimos a
Junho – dia 03 - passeio Maria Fumaça & Epopéia
Coordenação no final de 2015 nos possibilitou
Italiana;
pouco investimento na imprensa e na produção de
Julho – dia 29 - passeio na Quinta da Estância materiais impressos.
Turismo Rural, Ecológico e de Laser;
Focada nestas necessidades e tendo em vista a
Agosto – dia 08 - almoço do dia dos Pais na Sede rápida modernização das ferramentas digitais, a
Abril – dias 07, 08 e 09 - IV Encontro de
Aposentados, Pensionistas e Aposentandos da
FASUBRA, representando os aposentados da
Base da ASSUFRGS, Teresinha da Costa Fraga,
Coordenadora da Pasta e Lizette Dias de Castro
Miguens, Coordenação do Conselho de Delegado;
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diminuição dos custos de produção de materiais
e uma demanda eminente de dialogar com a
comunidade universitária sobre o momento político
e as demandas da universidade, o setor priorizou a
construção de um site mais eficiente e moderno
(lançado em março de 2017), a consolidação da
entidade nas redes sociais e uma ponte de diálogo
entre as demandas da categoria com a comunidade
universitária e demais lutas sociais.
A linguagem e o foco dos materiais foi ajustado
para dar mais visibilidade para questões sociais,
como recorte de classe, gênero, sexualidade e
étnico-raciais. A comunicação do sindicato buscou
expandir o atendimento a base da UFCSPA e IFRS;
Dar visibilidade a categoria, com matérias mais
relacionadas ao cotidiano dos TAE e terceirizados;
Aproximar o sindicato das pautas específicas de
cada setor/unidade e aproximar a comunidade
universitária dos TAE, utilizando uma linguagem
mais acessível, com a simplificação de termos
técnicos e específicos.
A partir da reestruturação estatutária da Assufrgs,
que passou oficialmente ao status de sindicato
durante este ano, também nos debruçamos sobre
a reformulação e reforço da identidade visual da
entidade, que foi ajustada para ser mais atrativa,
simples e icônica, possibilitando que a categoria e
o público em geral identificassem nossa presença
com maior facilidade.

Um ano de trabalho intenso e
muitas atividades
Diante do momento político, a Assufrgs foi
destaque na luta contra os retrocessos, realizando,
produzindo, coorganizando e participando de mais
de 240 atividades durante 2016.
Esta agenda intensa resultou em 71 atividades
divulgadas por folders, 60 por cartazes, mais de
30 banners, 5 adesivos e 22 vídeos (incluindo
transmissões ao vivo e cobertura de atos).
Nossa comunicação digital foi composta por
aproximadamente 700 publicações no facebook,
compostas, entre outras coisas, por mais de 40
eventos, 80 galerias de fotos e 200 e-cards ou
capas de página da mesma rede social (de maneira
individual ou em publicações de calendários de

greve).
Para além dos materiais baseada na vasta
agenda de atividades, produzimos dois modelos
de camisetas com a logo do sindicato, camisetas
para a greve, camisetas para o GT de Apoio aos
Aposentadoria e 40 novas bandeiras.
Foram impressos 14 jornais durante o ano, entre
jornais mural, aposentados e informativos para
distribuição.
Em Anexo a Lista de Materiais Produzidos
pelo setor e o Cronograma de Produção do
Novo Site.

Grande visibilidade para a Assufrgs
e sua base em 2016
O resultado de nossa atuação foi a cobertura
jornalística de aproximadamente 180 eventos e
a elaboração de mais de 130 matérias e notas por
nossa equipe. Para além disso, a atuação do sindicato
e sua base foi pauta em mais de 20 reportagens
de outros veículos de comunicação (se listarmos
apenas os veículos de grande e médio porte).
Nossa presença digital e forte atuação durante
este ano resultou em um crescimento de mais
de 50% no número de seguidores na rede social
Facebook, resultado que havia sido próximo de
20% no ano anterior, refletindo na participação do
público em nossa página, com compartilhamento e
interação em nossas publicações.
Este excelente trabalho se concretizou mesmo
com limitações orçamentárias que nos impede de
retomar a revista da Assufrgs ou outras alternativas
mais caras. Isso se deu em decorrência de termos
conseguido alcançar nossas duas principais metas:
formação de uma equipe coesa, criativa assim
como o duro trabalho de elaboração de uma nova
página. Ainda que o balanço da pasta seja positivo,
ainda existem algumas lacunas, uma delas é a
comunicação com nossxs aposentadxs.
Duas metas de nosso plano ainda não
implementadas, esperamos até o final da gestão
cumprir: boletim eletrônico através de uma rede de
emails e organizada por campi e instituições, além
do projeto de TV Assufrgs.
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Material/Atividade/Serviço realizados pelo setor de imprensa:
70

Folders

40

Eventos de Facebook

4

Modelos de Camisetas

60

Cartazes

80

Galerias de Fotos

40

Bandeiras

30

Banners

5

Adesivos

200 E-cards e
Capas de Eventos

130 Matérias
Jornalísticas e Notas
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Vídeos

700 Total de Publicações
no Facebook

180 Cobertura Jornalística
e Fotográfica de Eventos

A Assufrgs realizou, organizou, coorganizou ou
participou de mais de 240 atividades em 2016:
1. 06/01/2017
Reunião - Planos de
Trabalho - com técnicos da PROGESP

13.
08/03/2016 Ato do Dia
Internacional da Mulher

2. 14/01/2016
Assembleia Flexibilização e Ponto eletrônico

14.

3. 19/01/2016
Reunião - Planos de
Trabalho - com técnicos da TV e Rádio
4. 29/01/2016
Reunião - Planos de
Trabalho - com técnicos da FACED

08/03/2016

Cine Debate - As Sufragistas

15.
13/03/2016 Assembléia de
Sócios - Rumo ao Sindicato
16.
15/03/2016 Reunião com técnicos da
ESEFID - Implantação da Flexibilização

5. 21/01/2016
Insstauração da
comissão de flexibilização

17.
15/03/2016 Reunião com
técnicos da Geociências - Pauta:
Flexibilização e controle de ponto

6. 11/02/2016
Reunião - Planos de
Trabalho - com técnicos da Letras

18.
17/03/2016 Feira de
Pascoa - até 24/03/2016

7. 16/02/2016
Reunião - Planos de Trabalho
- com técnicos da Prefeitura Campus Saúde

19.
18/03/2016 Ato em defesa da
Democracia - Esquina Democrática

8. 18/02/2016
Paralisação Nacional contra
a PEC 395/14 - Privatização dos Hospitais
Universitários e Reforma da Previdência

20.
21/03/2016 Reuniões da Assufrgs
nos setores da UFCSPA - diversas pautas,
principalmente GEAP - Plano de Saúde

9. 24/02/2016
Paralisação Nacional
contra a PEC 395/14 - Privatização dos
Hospitais Universitários e Reforma da
Previdência - Assembleia Geral

21.

10.
01/03/2016 Paralisação
do Campus do Vale
11.

03/03/2016

*Projeto de SST UFRGS

12.
08/03/2016 Seminário “O Estado,
reformas e os serviços públicos “
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23/03/2016

Aula Pública pela Democracia

22.
23/03/2016 *Curso Normas
Regulamentadoras
23.
24/03/2016 Reunião
com Reitor da UFCSPA
24.
09/03/2016 Paralisação - Assembleia
Arquitetura - Pauta: Ponto, Flexibilização,
Paridade e Plenária da Fasubra
25.

30/03/2016

Ato em Defesa
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da Democracia e Legalidade Salão de Atos da UFRGS
26.
31/03/2016 Ato em defesa da
Democracia - Esquina Democrática
27.
01/04/2016 Paralisação Atividade no Campus do Vale
28.

01/04/2016

Plenária da FASUBRA

29.
07/04/2016 Seminário:
Construindo a Consulta Paritária
30.
06/04/2016 Paralisação de 48h dos
Técnico-Administrativos da UFRGS
31.

07/04/2016

Assembléia Geral

46.
02/05/2016 Audiência pública:
MACHISMO E AÇÕES QUE COMBATEM
A ABERTURA DEMOCRÁTICA DA
UNIVERSIDADE PARA A DIVERSIDADE.

47.
04/05/2016 Ato pela Democracia
e Autonomia Universitária
48.
05/05/2016 Reuniões nas unidades
entre 05/05 e 16/05: Flexibilização, Ponto
Eletrônico e possibilidade de greve na UFRGS
49.

09/05/2016

Reunião GT Aposentados

50.
09/05/2016 Reunião GT Mulheres Estudo da Cartilha sobre “Violênca contra
a mulher nos Locais de Trabalho”

32.
08/04/2016 Cine debate
- Ações afirmativas

51.
10/05/2016 Dia Nacional
de Luta contra o Golpe

33.
10/04/2016 Plenária da Assufrgs
Sindicato - Flexibilização e jornada de trabalho

52.
10/05/2016 10 a 13/05/2016 - Semana de
Luta contra a PLP 257/16 e pelo cumprimento
da Lei de Reajuste de Servidores Federais

34.

11/04/2016

Eleição do CONSUN e SEPE

35.

11/04/2016

Reunião do GT Aposentados

36.
12/04/2016 Assembléia Encaminhamento
da Plenária da Assufrgs Sindicato
37.
13/04/2016 Assembleia de
Alteração estatutária (para SINDICATO)
38.

14/04/2016

24 horas de paralisação

39.

14/04/2016

Ato contra o PL 257/16

40.
15/04/2016 Ato pela Paridade
na UFRGS - CONSUN
41.
18/04/2016 Votação do impeachment
em primeira instância - Câmara de Deputados
42.
19/04/2016 Roda de Chimarrão
sobre a presença da população
indígena na universidade
43.
28/04/2016 Cine Debate “Que
bom te ver viva” - IFRS Canoas
44.
01/05/2016 Ato Unificado
do Dia do Trabalhador
45.
02/05/2016 *Curso: COSAT nas
Unidades e Setores: Implantação e Ação

53.
11/05/2016 *Curso: Riscos
Ambientais no Trabalho
54.
12/05/2016 Inicio das ocupações
das escolas em Porto Alegre - Cobrimos e
participamos de várias ao longo do ano.
55.
12/05/2016 Oficio do MPF em
defesa da democracia na UFRGS
56.
16/05/2016 *Curso: Mapa
de Riscos Ambientais
57.
17/05/2016 Assembleia de Técnicos
do ICBS decide “não ao login”
58.
19/05/2016 *Curso:
Ergonomia no Trabalho e AET
59.
21/05/2016 Encontro Universitário
(ANDES, ASSUFRGS, APG e DCE) Autonomia e Financiamento; Democracia;
Condições de Trabalho e Estudo;
60.
24/05/2016 Reunião de
Mobilização da Greve na UFRGS
61.
25/05/2016 Lançamento da
campanha do VOTO NULO
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62.

30/05/2016

Ocupação da Reitoria

UFCSPA, junto com estudantes, pelo RU

63.
31/05/2016 Greve de 72h na UFRGS
- Pela assinatura imediata dos Planos
de Flexibilização e contra o Sistema de
Login - “Esse Login não é Legal”

81.
01/07/2016 ASSUFRGS, APG,
DCE e ANDES protocolaram solicitação
ao CONSUN para considerar resultado
paritário - Eleição Reitor

64.
01/06/2016 Palestra sobre
Auditoria Cidadã da Dívida e PL 257 Josué Martins - Ocupação da Reitoria

82.
01/07/2016 Começo da campanha
“Democracia Começa em Casa” - revindicando
reconhecimento da eleição com contagem
paritária - durou todo mês de julho

65.
02/06/2016 Assembeia de Greve após
reitor se recusar a receber a Assufrgs
66.
03/06/2016 Passeio pelo roteiro
da Maria Fumaça - Caxias/Bento
Gonçalves - Aposentados Assufrgs
67.

06/06/2016

*Reunião do GT Saúde

68.
07/06/2016 24 horas de Greve na
UFRGS - Até o fim do dia 08/06/2016
69.
08/06/2016 Assembleia de Greve Controle de Frequência - Oppermann NÃO
70.
08/06/2016 Debate dos Candidatos
a reitoria da UFRGS - Salão de Atos
- Protesto Oppermann NÃO
71.
09/06/2016 Mobilização das
Terceirizadas (Salários atrasados)
72.
10/06/2016 Dia Nacional
de Luta #ForaTemer - Ato na
Esquina democrática às 17h
73.

13/06/2016

*Normas Regulamentadoras

74.
14/06/2016 Ato no último debate
dos Candidatos a reitoria da UFRGS
75.

15/06/2016

48h de Greve - dias 15 e 16/6

83.

02/07/2016

Festa Julina da Assufrgs

84.
06/07/2016 A Assufrgs e os
desafios do IFRS na atualidade
85.
07/07/2016 I Encontro de Núcleos
de Gênero e Diversidade do IFSul
86.

08/07/2016

Reunião GT Aposentados

87.
08/07/2016 Paralisação por
mais Democracia e contra o PL 257
(agora PEC 241) - com Assembleia
88.
08/07/2016 Seminário sobre
PL 257 e Reforma da Previdência
89.
15/07/2016 Mobilização no Hospital
de Clínicas pelo atendimento 100% SUS
90.
15/07/2016 Passeio Quinta
da Estância - Aposentados
91.
19/07/2016 Paralisação e Assembleia
Geral sobre Login e Carta da Progesp
92.
25/07/2016 Ação do Dia Internacional da
Mulher Negra Latino-americana e Caribenha.
93.
30/07/2016 Lançamento do
mapa do login na UFRGS (gráfico)

76.
15/06/2016 Seminário sobre controle
de jornada: experiências e perspectivas

94.
31/07/2016 Ato NÃO AO
GOLPE - Cultura contra o Golpe

77.
16/06/2016 Eleição pra Reitor Oppermann Não - Greve dias 15 e 16/6

95.
01/08/2016 Piquete da
FASUBRA no Aeroporto para dialogar
com deputados sobre PL 257

78.
16/06/2016 Ocupação
do Colégio de Aplicação
79.

19/06/2016

Plenária da FASUBRA

80.

28/06/2016

Assufrgs se mobiliza na
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96.
01/08/2016 48h de Paralisação: “Um
dia sem Técnico” e Assembleia Geral
97.
01/08/2016 Atividade com a
Prof. Andrea Caldas - Flexibilização

98.
01/08/2016 Lançamento do vídeo:
Mulheres da categoria convidam colegas para
comparecer na Assembleia de 02 de adosto
99.
01/08/2016 Gravação do Vídeo
com a Prof. Andrea Caldas
100. 02/08/2016

Assembléia Geral

101. 02/08/2016 Delegação da Assufrgs
participa de atividade da FASUBRA na Câmara
dos Deputados contra o PL 257/16 (Conversa
com Esperidião Amin - Substitutivo)
102. 03/08/2016 Piquete da
FASUBRA no Aeroporto para dialogar
com deputados sobre PL 257
103. 04/08/2016 Greve dos Servidores
públicos estaduais (principalmente
segurança) - paralização do RS - Instituções
fechadas por falta de segurança
104. 04/08/2016 *Curso:
Manutenção, Saúde e Segurança
105. 08/08/2016

Reunião GT Aposentados

106. 08/08/2016 Começo da Eleição
do Conselho de representantes
107. 10/08/2016 Aula Pública: Golpe no
Brasil e a situação dos Movimentos Sociais
108. 10/08/2016 Reunião Ampliada
Fórum das Entidades Nacionais dos
Servidores Públicos Federais (Fonasefe)
109. 11/08/2016 Inicio do Ciclo de reuniões
de mobilização nas unidades (Até 16/08)
110. 11/08/2016 Curso gratuito: Normas
Regulamentadoras da Segurança e
Medicina do Trabalho - 28/07
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114. 17/08/2016 A Assufrgs e os desafios
do IFRS na atualidade - Até 06/09

115. 22/08/2016 Assufrgs e os desafios do
IFRS na atualidade (atividade replicada)
116. 22/08/2016 Lançamento da
Frente “Escola sem Mordaça”
117. 24/08/2016 Resposta a Rosane
de Oliveira - Radio Gaúcha - Em relação
ao controle de jornada dos TAEs.
118. 24/08/2016 Assufrgs e os desafios do
IFRS na atualidade (atividade replicada)
119. 24/08/2016 Expediente
Interno nas quartas-feiras
120. 29/08/2016 Roda de conversa “PLP 257
e PLC 241” - com advogada Valnez Bittencourt
e o Oficial Escrevente Davi Pio - GT Mulher
121. 31/08/2016 *Análise
Ergonômica no Trabalho
122. 31/08/2016 Assufrgs e os desafios do
IFRS na atualidade (atividade replicada)
123. 31/08/2016 Dia de Paralisação
com Assembléia Geral
124. 01/09/2016

*Curso: Legislação Ambiental

125. 05/09/2016 Eleições Conselhos
de Representantes e Fiscal Assufrgs
126. 06/09/2016 Assufrgs e os
desafios do IFRS na atualidade
127. 06/09/2016 Encontro sobre “controle
de jornada dos técnico-administrativos da
UFRGS” na sala Pantheon do Campus do Vale.
128. 10/09/2016

Plenária da Fasubra

111. 11/08/2016 Aula Pública: A função social
da Educação e a luta contra a retirada de direito

129. 13/09/2016 Caravana Assufrgs em Brasília
- Ato dos SPFs contra os retrocessos de Temer

112. 15/08/2016 Lançamento da Frente
Sindical em defesa do Serviço Público

130. 13/09/2016 Divulgação dos
Delegados Sindicais Eleitos

113. 16/08/2016 Dia de luta unificada
da classe trabalhadora! Nenhum direitos
a menos! - Assembleia na Faculdade de
Economia - Decretado Estado de Greve

131. 17/09/2016 GT Aposentados
da ASSUFRGS: passeio “Rota dos
Sabores e Saberes” no Vale do Caí.
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132. 17/09/2016 Festa de Aniversário
da Assufrgs e Posse dos Conselhos

133. 22/09/2016 Dia Nacional de Paralisação
c/ Assembleia Geral - Ato Fora Temer
134. 28/09/2016 CONSUN - Votação
da proposta que separava acesso
por cotas e acesso universal

151. 25/10/2016 Participação no
Debate contra a PEC 241 na Ocupação
da escola Emílio Massot
152. 26/10/2016 Debate “Café
com PEC” no IFRS Restinga
153. 26/10/2016 Paralisação
com Assembleia Geral

135. 29/09/2016 Assufrgs no Dia Nacional
de Paralisação e Lutas - Com Assembleia

154. 31/10/2016 Participação de debate sobre
PL 241 na ocupação da Faculdade de Letras

136. 03/10/2016 Panfletagem no
Aeroporto - Contra a PEC 241

155. 1/11/2016
Plenárias de mobilização
para a greve (até dia 07/11)

137. 18/10/2016 *Curso: Manutenção,
Saúde e Segurança em Complexos Prediais

156. 1/11/2016
Participação de debate sobre
PL 241 na ocupação da Faculdade de Direito

138. 5/10/2016
IFRS Poa contra a
PEC 241 - Passeata pelo centro

157. 3/11/2016
Participação de debate
sobre PL 241 na ocupação da ESEFID

139. 6/10/2016

158. 03/11/2016 Participação de debate
sobre PL 241 na ocupação da IGEO

Assufrgs no Outubro Rosa

140. 7/10/2016
IFRS Campus
Restinga - “Em defesa da Educação”
141. 9/10/2016
Manifestação
da Frente Gaúcha Escola sem
Mordaça - Brique da Redenção
142. 10/10/2016 Panfletagem no
Aeroporto - Contra a PEC 241
143. 17/10/2016

Plenária IFRS Restinga

144. 18/10/2016 Debate sobre
paridade na Eleição do ICBS
145. 19/10/2016 Votação do Conselho do
ICBS sobre paridade na Eleição do ICBS
146. 19/10/2016 IFRS - Poa em Luta
contra os cortes na educação
147. 19/10/2016 Debate na
UFCSPA sobre a pec 241
148. 22/10/2016

Festa do Dia das Crianças

149. 24/10/2016 24, 25 E 26/10 - Encontro
de Saúde e Segurança do Trabalhador
das instituições federais de ensino
150. 24/10/2016 Paralisação e Grande Ato
contra PEC 241 e em defesa da educação
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159. 4/11/2016
Participação no
“Debate sobre a reforma do Ensino
Médio no Salão de Atos da UFRGS”
160. 4/11/2016
CONSUN: Estudantes
pressionam pra criação de comissão
para tratar sobre cotas
161. 08/11/2016 Assembleia de INICIO
DA GREVE - Sócios às 9h e Geral às 10h
162. 08/11/2016

Panfletagem contra a PEC 55

163. 08/11/2016 Ato Show
Comunitário - Contra a PEC 55
164. 09/11/2016 Aula Pública
da Greve da Educação
165. 09/11/2016 Vigília contra a terceirização
em frente ao Tribunal Regional do Trabalho
166. 11/11/2016 Dia Nacional de Greve
da Educação - Ato em Porto Alegre
167. 11/11/2016 Dia Nacional de
Greve da Educação - Ato em Brasília
168. 11/11/2016 11 E 12/11 - II Encontro
Estadual do GT História e Marxismo

169. 11/11/2016 Audiência Pública:
Os impactos da PEC 55 (antiga 241) e
MP 746 - Auditório Dante Barone
170. 13/11/2016 Panfletagem
contra a PEC 55/241
171. 13/11/2016

Concentração para Marcha

172. 14/11/2016 seminário: Eleição de Donald
Trump e Geopolíticas - Em frente a FACED
173. 14/11/2016 Panfletagem
contra a PEC 55/241
174. 14/11/2016

Concentração para Marcha

175. 15/11/2016 Panfletagem
contra a PEC 55/241
176. 15/11/2016

Concentração para Marcha

177. 16/11/2016 Assufrgs realiza conversa
sobre a PEC 55 na ocupação da Fabico
178. 16/11/2016 Reunião do
Comando Local de Greve
179. 16/11/2016 Seminário
Fórum Defesa do SUS
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contra a PEC 55/241 em Canoas
191. 21/11/2016

Envelopamento

192. 22/11/2016 Panfletagem
contra a PEC 55/241
193. 22/11/2016 Panfletagem
contra a PEC 55/241
194. 22/11/2016 Aula Pública
contra a PEC 55/241
195. 23/11/2016 Reunião do
Comando Local de Greve
196. 23/11/2016

Assembléia de Greve

197. 25/11/2016 Ato Público contra
a PEC 241 e o pacotaço do Sartori
198. 26/11/2016

Saída da Caravana pra Brasília

199. 26/11/2016

Concentração para Marcha

200. 28/11/2016 Panfletagem
contra a PEC 55/241
201. 28/11/2016

Almoço

202. 29/11/2016

Assembléia de Greve

180. 16/11/2016 XII Encontro dos
Aposentados em Garopaba

203. 29/11/2016 Ato Caminhada
até a Praça da Matriz

181. 16/11/2016 Abertura do Edital para
ocupação dos apartamentos da Colônia de
Férias de Garopaba nas férias de verão.

204. 29/11/2016 Café da manhã
na ocupação Lanceiros Negros

182. 17/11/2016

Café da manhã na Reitoria

183. 17/11/2016

Assembléia de Greve

184. 18/11/2016 Panfletagem
contra a PEC 55/241
185. 18/11/2016

Conversações afirmativas

186. 18/11/2016

Assembléia CPERS

187. 18/11/2016 Debate Público
contra a PEC 55/241
188. 18/11/2016

Eleição da Reitoria da UFCSPA

189. 18/11/2016

Conversações afirmativas

190. 20/11/2016

Panfletagem

205. 29/11/2016 Votação da PEC em Brasília
- Passeata na Esplanada dos Ministérios
206. 30/11/2016 Almoço da ASSUFRGS
na ESEFID em apoio às ocupações!
207. 30/11/2016 Panfletagem
contra a PEC 55/241
208. 30/11/2016

Concentração para Marcha

209. 30/11/2016 Ato Público contra
a PEC e o pacotaço do Sartori
210. 01/12/2016 Reunião do
Comando de Greve
211. 01/12/2016 Acompanhamento
do CONSUN da UFCSPA
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212. 01/12/2016 Aula Pública com o
Emir Sader: “Brasil: Crise e Perspectivas”
213. 02/12/2016 Panfletagem
contra a PEC 55/241
214. 02/12/2016

Concentração para Marcha

215. 02/12/2016 Ato Público contra
a PEC e o pacotaço do Sartori
216. 02/12/2016 14h - Panfletagem contra
a PEC 55/241 na Esquina Democrática
217. 02/12/2016 17h - Desfile-Manifesto do
Departamento de Arte Dramática da UFRGS
218. 05/12/2016 Avaliação
da Caravana de Brasília
219. 06/12/2016 *Balanço de 2016
e Plano de Trabalho de 2017 da
Coordenação de Saúde e Ambiente
220. 06/12/2016 09h Comando Local de Greve
221. 06/12/2016 14h - Painel
“Grandes Mestres de Letras”
222. 06/12/2016 18h - Ação
na Ocupa Matemática
223. 07/12/2016

Centenário do Samba

224. 08/12/2016

Assembléia CPERS

225. 08/12/2016 Ato Show Comunitário Contra a PEC 55 e a MP 746 - Arthur de Faria,
Richard Serraria e a banda La Digna Rabia
226. 09/12/2016 Aula Pública da
Greve da Educação: “PEC 55 para
além da exterioridade enganosa”
227. 09/12/2016

Ato Velório da Educação

228. 11/12/2016 Ação de Panfletagem
contra a PEC 55/241 na Redenção
229. 12/12/2016 Assembléia
Unificada das Categorias
230. 12/12/2016
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do GT Aposentados
231. 12/12/2016

Abraço a fundação Piratini

232. 13/12/2016 CARAVANA - Atos Unificados
Nacional dos legislativos e em Brasília
233. 13/12/2016 Ato unificado contra a PEC
55, Reforma da Previdência e Pacote do Sartori
234. 13/12/2016 Assembleia de Greve
determinou o retorno aos trabalhos
235. 13/12/2016

Ato contra a PEC da Morte

236. 15/12/2016 Sarau + Vigília
pré-CONSUN (participação)
237. 17/12/2016 Abertura da temporada
de veraneio da Colônia de Férias
238. 18/12/2016 Ação de Natal do GT
mulheres com crianças de Viamão
239. 19/12/2016 Acompanhamento
da Votação do pacotaço do Sartori
240. 20/12/2016 GRANDE ATO
contra a Reforma da Previdência
241. 21/12/2016 TERCEIRIZADAS
da UFRGS em GREVE - Participação
na Atividade e apoio Jurídico
242. 22/12/2016 Reunião de fim
de ano da Coordenação de SST
243. 23/12/2016 Reunião com
a Reitoria sobre a Greve

www.assufrgs.org.br

