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Brasília, 28 de março de 2011.

Plantão DN
Paulo Henrique, Rogério e Mário Garofolo.
Pela pasta em Brasília
Rolando.
Presente em Brasília
Rosângela, Janine, Luiz Antonio, Uchôa e Edilson.

INFORMES NACIONAIS
ERRATA: Segue ID com informações adicionais e devidas alterações.
Favor desconsiderar o anterior!

RELATÓRIO DA PLENÁRIA NACIONAL DA FASUBRA
26 DE FEVEREIRO DE 2010
UnB – Faculdade de Educação – Auditório Dois Candangos – Campus Universitário
Entidades credenciadas: 37 (trinta e sete)
Número de delegados(as):135 (Cento e trinta e cinco).
APTAFURG, ASUSUFBA-SIND. ASSUFOP, ASUFPEL, ASSUFSM, SINTEST-RN, SINTUFPI, SINTUFSCAR,
SINTET-UFU, SINTESAM, ASSUFRGS, SINTUFEJUF, SINTUFES, ASAV, SINDUFLA, SINT-IFESgo, SINTEMA,
SINTUFCE, SINTUFEPE-RURAL, SINTUFF, SINTUFS, SINTUFSC, SINTUNIFESP, SINTUR-RJ, SINTESPB,
SINTEST-AC, SINTUF-MT, SINTUFAL, SINTE-MED, SINTUFEPE-FED., ASUNIRIO, SISTA/MS, SINTFUB,
SINTUFRJ, SINDS-UFSJ, SINDIFESBH, SINDTIFES, SIND.ASSUFOP.
Direção Nacional: Léia, Rolando, Paulo Henrique, Uchôa, Luiz Antonio, Rosângela, Janine, João Paulo,
Marcelino, Fatinha, Emanuel (Maninho), Almiram, Carla, Luizão, Doni, Edilson (substituindo
temporariamente o Coordenador Walter), Fernando Maranhão (substituindo temporariamente a
Coordenadora Rosane), Mario Garofolo, Rogério, Jorjão (substituindo temporariamente o Coordenador
Marco Borges).
Pauta:
I - Informes de Base
Os Informes de Base destacaram:
 Posição acerca do Indicativo de Greve para o dia 28 de março;
 Ações desenvolvidas na base acerca do eixo e da campanha emergencial da FASUBRA;
 Processo de mobilização.

Com relação ao Indicativo de Greve:
Entidades que aprovaram deflagração
imediata a partir de
28 de março.

Entidades que aprovaram o Indicativo
de greve para o dia
28, como instrumen-

Entidades que estão
em processo de mobilização sem data
ou indicarão datas

Entidades sem informação.

SINTESAM
SINTEST-AC
SINTUFRA
SINDITIFESPA

to de pressão para
abertura de negociação.
SINTUFPI
SINTESPB
SINDS-UFSJ
ASSUFBA-SIND.
ASUFPEL

distintas para abril
e maio.
SINTEMA
SINTUFCE
SINTIFESgo
SINTET-UFU
ASAV-SIND.
SINDIFES-BH
SINTUFRJ
ASUNIRIO
SINTUFSC
APTAFURG

SINTUNIR
SINTUNIFEI
SINTUNIFAL
SINDPAMPA

SINTEST-RN
SINTUFEPE-UFRPE
SINTUFEPE-UFPE
SINTUFAL
SINTUFS
SINTFUB
SISTA-MS
SINTUF-MT
SINTE-MED
SINTUFEJUF
SINDUFLA
SIND.ASSUFOP
SINTUNIFESP
SINTUFSCAR
SINTUFES
SINTUR-RJ
SINTUFF
SINDITESTP-R
ASSUFRGS
ASSUFSM
24 entidades

5 entidades

10 entidades

4 entidades

II - Informes Nacionais:
Reunião com RH/MPOG;
Reunião com MEC e SESU;
Reunião com ANDIFES;
Seminário Nacional HU´s X MP-520;
Encontro do Coletivo Jurídico da FASUBRA.
Os relatórios das reuniões com o MPOG e do Encontro do Coletivo Jurídico foram
disponibilizados nas pastas dos(as) delegados(as) e encontram-se disponíveis nos ID
(informativos de direção), no site da FASUBRA.
III - Indicativo de Greve – 28 de março
Após avaliação da conjuntura e do Indicativo de Greve, incorporando as informações das
reuniões ocorridas com o Governo (MEC e MPOG), foi encaminhada a votação com o seguinte
resultado:
I – Favoráveis a Deflagração Imediata da Greve a partir do dia 28 de março: 57 (cinquenta e sete);
II – Contrários a Deflagração Imediata da Greve a partir do dia 28 de março: 69 (sessenta e nove);
III – Abstenções: 06 (seis).
ENCAMINHAMENTOS:
I – Reafirmar a resolução da Plenária do dia 16, acerca das ações a serem desenvolvidas pelas
entidades de base e DN.
II - Construção do dia 14 - Dia Nacional de Luta, com paralisação e atos nas Reitorias.

III - Dias 13 e 14 de abril – Caravana a Brasília para desenvolver as seguintes ações: Atividades no
Congresso Nacional, com contatos com parlamentares na luta contra a MP-520 e Campanha Emergencial
e Vigília no MPOG durante a reunião.
IV - A DN deve compor Comissão de Negociação qualificada(por tema) com representação das forças.
V - Organizar a partir desta Plenária, Comando de Mobilização, com uma representação por entidade em
Brasília para atuar Congresso Nacional contra a MP-520.
VI - A DN deve ordenar os eixos da pauta específica, dando uma ordem de prioridade.
VII – Recuperar a resolução sobre o Ponto eletrônico.
VIII - Incluir na pauta de negociação a campanha salarial de 2012.
IX - A Direção Nacional reunir-se-á nos dias 15 de 16 de abril para avaliar o resultado da
reunião do dia 14 de abril com o MPOG e MEC.
X – Rodada de AG’s no período de 18 a 20/04, para avaliação do resultado da reunião com
MPOG, do dia 14/04.;
XI – Caso as negociações não se estabeleçam, a DN orientará a deflagração da greve para o dia
25 de abril de 2011;
XII – A DN arcará com as despesas relativas com hospedagem dos representantes das
entidades de base para vigília do dia 14/04/11;
ATENÇÃO – ATENÇÃO - ATENÇÃO:
No encaminhamento aprovado na Plenária, de formação de um Comando de
Mobilização em Brasília, a instalação deste será imediata. Assim, as entidades que
tiverem em condições de enviarem seus representantes, no máximo em 2(dois) por
entidade, que o façam o mais breve possível.
MOÇÕES:
De Repúdio
Moção de repúdio contra a reitoria da UFOPA que está perseguindo e ameaçando de demissão o Prof.
Gilson Costa por realizar manifestação juntamente com estudantes daquela universidade, durante aula
magna, denunciando a situação de precariedade do ensino e educação nessa IFES.
Pela liberdade de manifestação dos professores e estudantes da UFOPA!
Pela retirada do PAD contra o Prof. Gilson Costa!
De Apoio e Solidariedade
Moção de Apoio e Solidariedade aos trabalhadores(as) que tem horas extras incorporadas na UFBA/UFRB
que estão sofrendo graves prejuízos nos seus salários em função do corte realizado pela Administração
Central da Universidade Federal da Bahia.
De Repúdio contra violência da polícia e a prisão de manifestantes
A Plenária Nacional da Federação dos Sindicatos dos Trabalhadores das Universidades Brasileiras –
FASUBRA, reunida em Brasília/DF, no dia 26/03/2011, repudia veementemente a violenta repressão
policial e a prisão arbitrária de manifestantes que protestavam contra o Presidente Norte-Americano,
Barack Obama, na última sexta-feira (18/03), no Centro do Rio.
Na ocasião, 13 pessoas foram pressas e mandadas para os presídios de Bangu 8 e Água Santa. Eles foram
acusados de atirarem artefato incendiário e causar lesões corporais, porém nenhuma prova concreta foi
apresentada contra qualquer dos detidos. No sábado (19/03), ao julgar pedido de habeas corpus, o juiz
de plantão alegou que a libertação dos manifestantes colocaria em risco a ordem pública, a segurança da
visita do presidente norte-americano e a imagem do Brasil.
Condenamos a prisão a esmo de pessoas que apenas utilizavam de seus direitos democráticos para se
manifestarem contra o presidente norte-americano. Dentre os que ficaram detidos, um menor de 17 anos
e uma senhora de 68 anos. Os manifestantes só foram soltos no dia 21/03, após a partida de Obama do
país, através de habeas corpus, mas as acusações ainda seguem pesando sobre os companheiros.
Consideramos que estas foram claramente prisões políticas. Por este motivo, exigimos não apenas da
Secretaria de Segurança Pública do Rio de Janeiro, mas também dos governos Sérgio Cabras e Dilma
Roussef, a retirada imediata de todas as acusações, e o respeito ao direito democrático à livre
manifestação. Abaixo a discriminação dos movimentos sociais!
Por fim, condenamos e exigimos das autoridades estaduais e federais uma investigação independente e
punição exemplar da tentativa de homicídio do blogueiro carioca Ricardo Gama, baleado na manhã desse

dia 24 de março, um dia após denunciar a arbitrariedade das prisões dos manifestantes em vídeo na
internet. Ricardo Gama é conhecido no Rio por denunciar a atual política de segurança pública carioca e
os governos responsáveis. Trata-se claramente de um crime político. Exigimos investigação e punição
exemplar para os seus mandantes.

CALENDÁRIO DE ATIVIDADES
2011
MARÇO
28

Indicativo de Greve

29

Audiência com Senador Pedro Taques (PDT/MT) sobre MP 520/2010

29

Audiência Pública – Câmara dos Deputados – “Discutir a MP nº 520/2010, que: autoriza o Poder Executivo a criar a
Empresa pública denominada Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares S.A. – EBSERH e dá outras providencias”.
ABRIL

06 e 07

Reunião do CNS

06 a 08

Reunião SUBRAC Brasil Cone Sul (Subregião Brasil Cone Sul) – Montevidéo - Uruguai

07 e 08

Reunião da DN

A definir

Reunião do Coletivo de Esporte e Cultura para discutir a Construção de um Festival Nacional de Música, Poesia e
Esporte
Audiência SRH-MPOG

14
15 e 16

Reunião da DN

17 e 18

Oficina PNE
MAIO

11 e 12

Reunião do CNS
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