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 No dia 23 de agosto, no auditório da Reitoria da 
UFMG foi realizada uma Assembléia Geral-AG com 
mais de 400 pessoas. Neste contingente a representativi-
dade das unidades e órgãos foi facultativa. Com 01 voto 
contra e 21 abstenções foi aprovado o fim da greve dos 
Servidores com o aceite da proposta do Governo. Assim 
será firmado o acordo pela Fasubra,  por orientação das 
bases e do Comando Nacional de Greve - CNG.
 Companheiros,  não podemos deixar de avaliar 
o que recebemos na proposta do Governo. Os 15,8% 
escalonados nos próximos três anos é linear, ou seja, 
para todos os Servidores Públicos Federais - SPFs. Isso, 
incluindo que houve categoria que ganhou mais, como 
os Docentes. Quanto aos acertos na Carreira, step de 
3.6 para 3.7 e 3.8 em 2013 e 2015 é muito pouco para 
quem quer 5.0% desde 2005.
 Quanto ao piso salarial, nem temos que falar, 
pois se hoje fosse em percentual sobre o salário míni-
mo, todos veriam que ele só estaria caindo, levando-
se em conta o aumento do salário mínimo. Sobram os 
(ganhos?) anexos III e IV que foram  alterados. Aque-
les que já são graduados, têm  Mestrado ou Doutorado, 
têm ganho a partir de Janeiro/13 respectivamente, os  
que ainda vão cursar o nível superior, os benefícios só 
os contemplarão no mínimo em dois anos, dependendo 
dos cursos escolhidos para suas qualificações.
 Assim, mais uma vez nos contentamos com 
o  menos  pior, considerando que poderíamos não ter 
nada (imposição do patrão).  A greve nacional das IFES 
terminou em 23/08/12. Com base em negociações de 
greves anteriores, o nosso patrão (governo) nunca cum-
priu à risca os “acordos”  assinados nas negociações 
destas.
 Miremo-nos no exemplo da greve de 2007 (pa-
trão Lula) que assinamos um acordo. Tivemos acertos 
salariais e discussões sobre a nossa Carreira. A parte 
referente ao financeiro foi cumprida, fomos reajustados 
conforme o acertado, ou  seja, TAEs  até o nível “D”  em 
aproximadamente 14 a 32% em três anos - 2008/2009 
e 2010. O nível E (superior) segundo a coordenação do 
Sindifes, em alguns casos chegou a 80% o reajuste. As 
discussões sobre a carreira, step  de 5%,  piso de cinco 
salários mínimos, acerto dos anexos III e IV entre ou-

tros, ficaram de ser discutidos e resolvidos no decorrer 
do período. O que não foi cumprido.    
 Então veio a famigerada greve de 2011, onde 
a Categoria foi truculentamente dividida, por entender 
nossos dirigentes que o Governo iria negociar conosco, 
01 dia após a deflagração da greve. Por isso, na mesma 
colocaram fim. Nada ganhamos, mas a ampla maioria 
dos servidores s federais  que não fizeram a greve e ten-
taram a negociação com o Ministério do Planejamento 
Orçamento e Gestão-POG, também, nada levaram.
 Há que  se lembrar que o patrão (governo) teve 
de 2007 ao dia 05/06/2012 para negociar e não o fez. 
Melhor dizendo queria fazê-lo no  dia 07/06/2011 após 
a deflagração da greve. No dia 11/06/12 deflagramos a 
chamada greve mais forte do nosso movimento, nas últi-
mas décadas. Ventilou-se um índice de 80% muito maior 
que o da greve de 2007 (25%). Ainda assim, conquista-
mos muito mais. Há que se pensar em novas estratégias 
em nossos movimentos. Como o patrão, que nos impõe 
perdas contínuas, só negociando a cada três anos (estra-
tegicamente são cinco), isto sem considerar a inflação do 
período anterior.
 E mais, assumindo uma postura histórica de 
judicializar a greve (como em 2011) mesmo que não 
tenha sido regulamentada a mesma, conforme determi-
na a Constituição Federal. Remendam Portarias com a 
legislação dos trabalhadores civis (CLT) para em nós 
serem aplicadas; mas nos cobram as essencialidades 
como SPFs, sem solicitar juridicamente o julgamento 
da (i)legalidade da greve. 
 A Categoria tem que pensar  nisso, para que nos 
próximos movimentos possamos fazer uma condução 
educada e organizada dos nossos desígnios profissio-
nais e sindicais. E acima de tudo termos que enfrentar o 
patrão judicialmente.
 Até a próxima  Companheiros! Que no mínimo 
será em 2016 com referência  no acordo a ser assinado 
e a Copa do Mundo, corrigindo 2017, pois provavel-
mente virão Leis, Normas ou o que valha impedindo 
greves em 2014 e 2016 por força da Copa e das Olim-
píadas. Fiquem de Olho. A luta não para!    

Márcio Flávio dos Reis - Tec. Seg no Trabalho.
Técnico-Administrativo e Presidente da Assufemg

Greve: ganhos ou perdas?
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Eduardo Fajardo Soares*

     Antes mesmo de iniciar-se a atual e 
ferrenha greve nas Instiuições Federais 
de Ensino Superior-IFES que conseguiu 
unificar os seus três segmentos (discen-
te, docente e TAEs), coisa que não acon-
tecia desde 1990 - era Collor, os técnico-
administrativos da UFMG deflagraram 
uma inédita e forte greve interna contra 
a implantação autoritária e decidida nos 
gabinetes de uma Portaria, ainda do iní-
cio do Governo FHC, que não teve adep-
tos nas reitorias desde então, e que ins-
titui o ponto eletrônico exclusivamente 
para eles, descartando os docentes.
    A primeira argumentação, além da 
legalista, foi, para moralizar o cumpri-
mento das jornadas de trabalho dos téc-
nico-administrativos que deixava a de-
sejar. De onde tiraram tal conclusão não 
foi apresentado, mas só por "achismos" 
e observações empíricas, honestamente 
inaceitáveis numa "Academia Cientí-
fica". Isso numa Universidade Federal 
onde a política de recursos humanos 
praticamente inexiste. Além do mais que 
moral tinham os professores, que em úl-
tima instância são os gestores, para co-
brar eficiência, quando, até mesmo com-
preensível, a má gerência, inclusive com 
total ausência dela, a ponto de um fun-
cionário, afim de ser mandado embora 
pelo péssimo salário (estamos voltando 
a era FHC?) sumiu, só retornando meses 
depois e seu chefe imediato (diretor na 
unidade), nem notou.
     O fato concreto é que indignados 
pelo descarado privilégio dos docentes 
que inclusive, acobertariam suas irre-
gularidades, os TAEs não só deflagra-
ram uma aguerrida greve, como con-
quistaram o apoio dos alunos a ponto 
do Diretório Acadêmico da Faculdade 
de Medicina denunciar mais de deze-
na de seus professores, que apesar de 
serem de  dedicação exclusiva, perten-
cerem aos quadros de conveniados a 
planos de saúde, numa flagrante ilega-
lidade que pode e deve gerar exclusão 

da Universidade.
     Aliás, não é novidade, pois há anos 
foi flagrada uma professora da Escola 
de Engenharia nas mesmas condições 
(quando houve inquérito administra-
tivo do Conselho Universitário), cujo 
parecer final da comissão presidida por 
um docente, foi a exclusão, mas que de 
maneira corporativa foi impedido por 
decisão esmagadora maioria de seus 
pares, que são maioria mais do que ab-
soluta, no referido Conselho.
     Só que agora as denuncias são em 
avalanche. Sob argumento técnico so-
bre a aplicação do controle eletrônico, 
recentemente (por ironia na mesma épo-
ca da tentativa truculenta da UFMG em 
adotá-lo), na nossa maior imprensa na-
cional foi publicada uma extensa repor-
tagem sobre o empresariado,portanto 
iniciativa privada,em rechaçá-lo, pois 
além de ser muito caro (só existem dois 
fornecedores no país), era ineficiente, 
pois o controle usual era mais barato 
e as mazelas, existentes em quaisquer 
ambientes de trabalho, sempre estive-
ram na margem do aceitável, portanto 
controlável com um gerente minima-
mente comprometido. Tal reportagem 
foi corroborada por um artigo do insus-
peito Delfim Neto. Isso mesmo, o ex 
todo poderoso Ministro Militar, texto 
intitulado "O Hospício", no qual reduz 
a questão das exigências do ponto ele-
trônico como umas das coisas de "hos-
pício" no gerenciamento do país.
     Finalmente, para cravar uma estaca 
no coração do ponto eletrônico, na pró-
pria Faculdade de Medicina foi levan-
tada a questão do uso do ponto, pelas 
exigências do contato direto ser um no-
tório transmissor de epidemias.
 Enfim, a quem interessa o Pon-
to Eletrônico? Aos privilegiados? Aos 
lobistas?
*Arquiteto - Técnico-Administrativo da 
UFMG, membro da Egrégia Congregação da 
Escola de Arquitetura, membro suplente do 
Conselho Universitário e Presidente do Sindi-
cato dos Arquitetos/MG

A quem interessa o Ponto  
Eletrônico na UFMG?

Artigo
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 Sempre buscando melhor qualidade na prestação 
de serviços e  no atendimento aos Associados, a direto-
ria da Assufemg “UnificAção Para Continuar Crescen-
do com Novas Ideias” vem firmando  ao longo de sua 
gestão, novos convênios, não somente no setor de Saúde 
como também na prestação de serviços diversos.
 Estes convênios têm como objetivo permitir 
ao Associado utilizar de uma rede credenciada, com 
descontos. Para usufruiur dos benefícios, descontos ou 
vantagens o Associado Assufemg deve estar sempre 
munido de sua carteira de Associado e documento de 
identidade. 
 Para saber mais, visite o site dos nossos parcei-
ros e confira as diferentes opções de produtos e servi-
ços ofertados pelos nossos conveniados. Também, no 
site  Assufemg, o Associado pode conferir as informa-
ções básicas sobre essas parcerias e também as diversas 
modalidades oferecidas pela rede.
 Mais informações podem ser obtidas com Re-
jaine, pelo telefone: 3439-8126. Confira abaixo a atual 
rede crendeciada de serviços oferecida pelo setor de 
Convênios da Assufemg e aguarde novos credencia-
mentos:

Rede Credenciada de  
Prestação de Serviços

Academia Tribus - www.academiatribus.com
Musculação, Spinning, Pilates, etc.  
Rua. Juddith Binatti - antiga Manoel Fulgêncio, 63 
Bairro Liberdade - Belo Horizonte 
Tel: (31) 3427-7106.

Alinha Verde - www.tudocomercio.com.br/ 
alinhaverde
Serviços de Mecânica em geral 
Av. Gal. Olímpio Mourão Filho, 51 - Bairro Planalto 
Belo Horizonte - Tel: (31) 3495-6341.

Auto Escola Metropolitana  
Av. Coronel José Dias Bicalho, 615 - Lj 08  
Bairro São Luiz - BH - Tel: 3889-9193.

Casa Rosa Eventos
Serviços de Buffet em Eventos e Recepções
Rua Tripuí, 100 - Bairro Guarani - BH   
Tels: 3293-3583/2551-0914/8727-9531 
danielcozinheiro@oi.com.br

Central Motos BH 
Serviços de Manutenção de Moto e de Guincho.  
Av. Pedro I, 1306 - Bairro Itapuã - Belo Horizonte 
Tel: (31) 3495-1473.

Chromos - www.chromos.com.br 
Extensivo e Intensivo - Pampulha 
Av. Abrahão Caran, 60 - Tel: 3492-2121.

Cia da Malhação - www.ciadamalhacao.com.br
Natação, Hidroginástica, Musculação, etc. 
Unidades Bandeirantes e São Luiz
Tels: 3491-2280/3491-1695.

Clínica Mecânica do Corpo - www.mecdocor-
po.blogspot.com
Av. Presidente Carlos Luz, 4555  
Belo Horizonte, MG - Tel: (31) 3441-6676

Condomínio Praia de Marataízes  
Rua Rio Grande do Sul, 435  
1º andar - Centro -  BH - MG - Tel: (31) 3272-4066

Constantine Oficina Cultural -  Dança Cigana  
Rua Agostinho Bretas, 134 - Caiçara - BH  
Tels: 8877-5771/9194-0313/9378-6917  
www.constantineoficinacultural.com.br

Curves Academia - www.curves.com.br
Av. Flemig, 800 - Loja 12 - Pampulha - BH
Tels: 3378-2827/3411-1857/3484-6466/ 
3495-4888/3495-4888/3498-7917.

Motel Forest Hills - www.foresthills.com.br
Rodovia Anel Rodoviário Celso Melo Azevedo, 
16.900 - Bairro Engenho Nogueira - BH - MG 
Tel: 3428-1911.

Motel Green Park - www.foresthills.com.br  
Av. Santa Rosa, s/n - Bairro Rio Negro - Sabará - MG 
Tel: 3486-2288.

MR Som Scap - www.mrescapamentos.com.br
Av. Antônio Carlos, 2056 - Cachoeirinha - BH - MG 
Tels: 3442-9720/4141-1040/9923-7317

Não + Pelo - www.naomaispelo.com.br
Fotodepilação e Fototerapias para rejuvenescimento, 
manchas e acnes.
Rua Padre Rolim, 345 - Bairro Santa Efigênia  
Belo Horizonte - Tel: (31) 2127-2727.  
E-mail: santaefigenia.bh.mg@naomaispelo.com.br

Convênios

Ginástica, Eventos, Lazer, Sushis...  
e muito mais!
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N e g o c i n h o $
Aulas de Direção para habilitados

Se você tem medo de dirigir, quer praticar e desenvolver habilidade na direção veicular, faça aulas no Gol G5 
c/direção hidráulica ou em seu próprio veículo. Instrutora Danielle. Contatos: 3447-1342/85245-411 -  E-mail: 
danicris.cfc@hotmail.com

Oficina Brasil Serviços Automotivos 
www.redeoficinabrasil.com.br
Um novo conceito de oficina limpa, rápida e  
inteligente. Unidade Shopping Del Rey
Atendimento de segunda a sábado, das 10h às 22h.
Domingos e feriados das 14h às 20h. 
Av. Pres. Carlos Luz, 3001 - Loja 2003  
2º piso - Pampulha - BH - MG - Tel: 3415-7454.

PH Ótica
Av. Cel José Dias Bicalho, 220 - Lj03 - Pampulha 
Tel (31) 3441-2006.

Pneupam - www.pneupam.com.br
Prestação de Serviços de Mecânica de Suspensão,  
Alinhamento, Balanceamento, etc.
Av. Antônio Abrahão Caran (mais conhecida como 
avenida do Mineirão), 690. Telefax: 3491-5000.

Pousada e Camping Xodó em Marataízes 
Av. Atlântica, 1930 - Marataízes - ES 
Tels (28) 3532-1291 e (31) 3272-4066

Restaurante Tóyo - Cozinha Oriental 
www.toyocozinhaoriental.com.br 
Av. Abrahão Caran, 460 - (Próximo da UFMG). 
Tels: 3403-2347/3423-6086/8826-9887.

SESC - www.sescmg.com.br
Rua Tupinambás, 956 - Centro - BH - Tel: 3279-1400

Show Pet Artigos para Animais 
www.petsupplies.com.br 
Av. Isabel Bueno, 709 bairro Jaraguá - BH  
Tels: 3441-5954/3234-5954

Tesoura Fiel - tesourafiel.blogspot.com
Ajustes de roupas, Confecção de uniformes e vendas 
de artesanatos.
Rua Casa Blanca, 17 - Loja 02 - Santa Terezinha - BH 
Tel: 3475-2717

Unopar - www.unoparvirtual.com.br
Universidade Virtual do Brasil - Pós Graduação e 
MBA
Av. Alfredo Camarati, 121 - São Luís - Pampulha 
BH  - Tels: 3443-1346/3491-0530/4137-0119/ 
3441-5954/3234-5954

Zanol Idiomas - www.zanolidiomas.com.br
Inglês, Espanhol e Profissionalizantes.
Av. Amazonas, 298 - 18º andar -  Centro - BH - MG 
Telefone: (31) 3272-7272

Servidores da UFMG podem concorrer  
a bolsa de ensino superior

 Servidores efetivos da UFMG que cursam o en-
sino superior podem se inscrever até 14 de setembro 
para obter ajuda financeira no custeio de seus estudos.  
 O Programa de Bolsa Ensino Superior prevê 
que os servidores que frequentam instituições privadas 
recebam, se sorteados, bolsa no valor de até R$180 por 
mês, no caso de mensalidades de até R$360. Se a men-
salidade for superior a R$360, o auxílio corresponderá 
a 50% da mensalidade.
 De acordo com o edital, serão sorteados 50 ser-
vidores que ocuparão no segundo semestre de 2012 as 
vagas remanescentes das edições anteriores. Eles serão 
chamados de acordo com o surgimento de vagas, res-
peitando-se a ordem do sorteio. 

 A iniciativa é vinculada ao Programa de Forma-
ção Integrada e Qualidade de Vida na Gestão de Pesso-
as (Profiq), da Pró-RH.
 As inscrições devem ser feitas pela internet. 
Caso o servidor não tenha acesso à internet, deve diri-
gir-se à secretaria de sua Unidade ou ao Departamento 
de Desenvolvimento de Recursos Humanos (DRH), na 
Unidade Administrativa III, campus Pampulha, muni-
do do contracheque do mês de julho de 2012 e do do-
cumento de identidade para fazer sua inscrição.
 A seleção acontecerá por meio de sorteio públi-
co que se realizará na sala 102 do DRH, no dia 17 de 
setembro de 2012. 
Fonte: site da UFMG -17/08/12


