
BOLETIM ESPECIAL - MAIO DE 2015

INDICATIVO DE GREVE

Depois de diversas negociações en-
tre a FASUBRA e Governo Fede-
ral e de um amplo debate feito 

com toda a categoria, os trabalhadores 
técnico-administrativos aprovaram, no 
CONFASUBRA, o indicativo de greve 
para o dia 28 de maio.

Esse momento é de fundamental im-
portância para que haja perspectiva de 
aprimoramento da carreira, da justa re-
posição salarial e da regulamentação do 
direito de greve para os servidores públi-
cos, entre tantas outras pautas gerais e 

específicas dos TAEs.
O SINT-IFESgo está realizando uma 

série de visitas e reuniões na UFG, IFG 
e IF Goiano com o objetivo de mobilizar 
e consultar a categoria para esse impor-
tante momento que atravessamos.

A presença de todos(as) na assembleia 
geral dos TAEs da UFG, IFG e IF Goiano 
é fundamental para a construção de um 
movimento forte. Participe! Mobilize os 
trabalhadores no seu local de trabalho, 
procure o sindicato e agende uma visita 
e/ou reunião.

 - Aprimoramento da  Carreira  com  
correção  das  distorções,  levando  
em consideração  a  racionalização, 
piso e step e reposicionamento dos 
aposentados;
 - Turnos contínuos  com  redução  da  
jornada  de  trabalho para 30  horas,  
sem  ponto  eletrônico e sem redu-
ção de salário;
- Concurso  público  via  RJU para  as 
IFES;
- Democratização e autonomia para 
as  IFES;
 - Creches para os trabalhadores das 
IFES;

Pauta específica da FASUBRA
 - Nenhum ataque aos ganhos admi-
nistrativos e judiciais da categoria;
 - Efetivação da Política Nacional de 
Capacitação e normatização do afas-
tamento para cursos de capacitação/
qualificação;
 - Liberação imediata dos recursos 
orçamentários sem corte das IFES;
 - Revogação das ON’s 06, 15 e 16, 
que prejudicam insalubridade e apo-
sentadoria especial;
- Extensão do art. 30 da Lei 12.772/12 
para os tecnico-administrativos em 
estágio probratório;

UFG  -  IFG  -  IF Goiano



 - Índice linear de 27,3%;
 - Política salarial permanente com 
correção das distorções e reposição 
das perdas inflacionárias;
 - Data-base em 1º de maio;
 - Direito à negociação coletiva (con-
venção 151 OIT);
 - Paridade salarial entre ativos e 

Pauta unificada dos SPFs - 2015
aposentados;
 - Aprovação imediata dos projetos 
de interesse dos servidores;
 - Retirada dos projetos do Congres-
so Nacional que atacam os direitos 
dos servidores;
 - Isonomia salarial e de todos os be-
nefícios entre os três poderes.

CALENDÁRIO DE MOBILIZAÇÃO

PARTICIPE DA ASSEMBLEIA GERAL DOS 
TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS DA UFG, IFG E IF GOIANO!

PAUTA
1. Informes nacional e local;
2. Discussão e aprovação do indicativo de greve nacional para 28/05;
3. Retirada de delegados para a Plenária Nacional da FASUBRA nos dias 23 e 24 

de maio;
4. Outros Assuntos.
DATA

QUARTA-FEIRA
20/05

HORÁRIO

8h30
LOCAL

Auditório da Fac. Educação/UFG

QUEM FAZ A GREVE É VOCÊ. A CONQUISTA É DO TAMANHO DA 
MOBILIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO DA CATEGORIA!

Realize reunião no seu local de trabalho, discuta e leve o resultado para a assembleia.


