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Pressão à reitoria consegue compromisso de 
resposta da pauta até dia 19/8

PAUTA ESPECÍFICA

Após assembleia realizada na quar-
ta-feira (12), os trabalhadores da Uni-
versidade Federal do ABC em greve 
organizaram uma comitiva e foram co-
brar respostas da reitoria dos ítens da 
pauta especifica que ainda não foram 
negociadas.

Os trabalhadores cobraram respos-
tas às demandas apresentadas a reitoria 
e uma participação efetiva do reitor e 
do vice-reitor nas mesas de negociações 
como demonstração de interesse em re-

solver as demandas dos servidores.
O reitor, Klaus Capelle, afirmou que  

as respostas aos pontos reivindicados 
ainda não foi entregue por conta das 
dificuldades em esclarecer assuntos que 
não competem apenas à reitoria. 

Frente à mobilização dos grevistas, 
o reitor afirmou ainda que se compro-
mete em apresentar uma resposta aos 
ítens da pauta específica em até uma 
semana. 

O SinTUFABC espera que, de fato, 

Capelle cumpra com esse compromisso 
e relembra que a pauta dos TA´s está 
nas mãos da reitoria desde o início da 
greve e que até o momento a postura da 
reitoria foi de tratar com descaso as rei-
vindicações dos trabalhadores.

A greve segue firme e as atividades 
da próxima semana destacam ao forta-
lecimento da pressão para que os tra-
balhadores tenham respostas às suas 
reivindicações tanto no âmbito federal 
quanto local.

Portaria de 30 horas 
já deve começar a ser 

elaborada

Após o ato na reitoria, o co-
mando de greve participou de 
mais uma rodada de negociações, 
aonde foi decidido que a elabora-
ção da Portaria de 30 horas. 

O documento deverá ter ini-
cio imediato após a indicação 
dos seis técnicos que participarão 
desta criação, sendo que três são 
do comando e a mesma propor-
ção para a reitoria.

O que reivindicamos O que temos de resposta 
até o momento

Extensão dos turnos contínuos com 
redução da jornada na UFABC

Regulamentação da implantação das 30 horas através de 
uma portaria com fluxo, prazo e cronogramas a ser elabo-
rada com representantes da reitoria e da categoria

Progressão da capacitação diretamente 
ao nível IV, como era feito até então na 
UFABC

A reitoria manterá a progressão diretamente para o nível IV 
por um prazo limitado, a depender da interpretação jurídi-
ca. Recomendamos que os TAs que ainda não entregarm os 
certificados de capacitação o façam o mais rápido possível

 Plano de saúde corporativo
Será elaborado pela SUGEPE um processo de licitação 
para contratação de um plano de saúde corporativo

Auxílio-transporte para quem utiliza 
transporte individual

A categoria ainda aguarda o resultado da consulta 
jurídica

Armazenamento adequado aos 
estoques de reagentes químicos e 
resíduos

Devido às denúncias feitas pela CISSP, pela COGRE e 
pelo comando de greve, a reitoria chamou uma reunião 
para discutir o assunto e está estudando o tema

Liberação da coordenação do 
SinTUFABC

Conquistamos 16 horas semanais para os três coor-
denadores gerais do sindicato trabalharem para a 
categoria, e segue anegociação para o restante da 
coordenação

Retomada da CCQP e propostas de 
qualificação

Serão feitas eleições para a CCQP em 30 dias
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 MOBILIZAÇÃO NACIONAL

Após Caravana Nacional da Fa-
subra do dia 5, os técnico-admi-
nistrativos federais ocuparam as 
rampas de acesso ao Ministério do 
Planejamento, Orçamento e Gestão 
(MPOG) na manhã do dia seguinte, 
mostrando mais uma vez a força da 
mobilização dos trabalhadores.

O Governo então abriu nego-
ciação novamente e realizou uma 
reunião do dia 7, com a presença do 
secretário de Ensino Superior, Jesu-
aldo Farias e o assessor de gabinete 
da Secretaria de Relações de Traba-
lho/MPOG, Vladimir Nepomuce-
no. Mais uma vez nenhum acordo 
foi firmado, mas diferente da pos-
tura inflexível anterior, o governo 
sinalizou uma possível mudança em 
sua pauta para que haja o reajuste de 
10,75% dividido em dois anos (5,5% 
em 2016 e 5% em 2017).

O posicionamento agora é aguar-
dar proposta final na próxima reu-
nião, que pode acontecer entre os 
dias 17 e 19.

17 - SEGUNDA-FEIRA
14h - Reunião Aberta do Comando Local de Greve - 
Bloco A, sala 004.

18 - TERÇA-FEIRA

14h - Ato unificado dos 
Servidores Públicos Federais 
no MASP. Concentração às 13h 
no campus de Santo André 
(piso vermelho).

19 - QUARTA-FEIRA
14h - Reunião da Comissão Permanente de Estudo da 
Pauta Local, Bloco A, sala 004.
16h - Reunião da Mesa Permanente de Negociações.

20 - QUINTA-FEIRA
10h - Análise da resposta do Reitor sobre a pauta 
local, Bloco A, sala 004.
14h - Assembleia Geral Extraordinária - Bloco A, 
piso vermelho.
17h - Cinema greve, Bloco A, sala 004.

21 - SEXTA-FEIRA
10h - Plenária da CSP Conlutas (Hotel San Raphael - 
Largo do Arouche, 150, Centro, São Paulo)
14h - Reunião da Comissão Permanente de Estudo da 
Pauta Local, Bloco A, sala 004.

22/23 - SÁBADO E DOMINGO
10h - Plenária da CSP Conlutas (Hotel San Raphael - 
Largo do Arouche, 150, Centro, São Paulo).

Participe, juntos somos fortes!

No próximo dia 18, haverá um 
novo conjunto de ações unificadas 
nos estados. Esta é mais uma forte 
atividade do Agosto Vermelho, de-
vido ao fato de que entre os dias 17 
e 19, o governo assumiu o compro-
misso de realizar uma nova mesa de 
negociação entre o MPOG e o Fórum 
dos SPF. Este ato unificado, portanto, 
soma-se à pressão ao governo para 
atender a pauta unificada.

Como resposta à austeridade do 

ajuste fiscal, os impasses na negocia-
ção com o governo e, tendo em vista 
que nesta semana foi apresentado o 
projeto Agenda Brasil, pelo presiden-
te do senado Renan Calheiros, visan-
do a intensificação dos ataques desse 
ajuste, convocamos os companheiros 
e companheiras técnico-administra-
tivos das IFES de todo Brasil a cons-
truírem fortes atos unificados no dia 
18.

Comando Nacional de Greve

Greve Nacional segue firme

Fasubra indica participação 
nos atos do dia 18/8

 AGENDA DA MOBILIZAÇÃO


