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INFORMES DE BASE
"Todo o conteúdo publicado neste espaço (IB) é de inteira responsabilidade da entidade de base
que o assinar. A FASUBRA se exime de qualquer responsabilidade pelo conteúdo publicado neste
espaço".
ATENÇÃO! Estamos atualizando a relação das entidades de base. Neste sentido, solicitamos o envio com a
maior brevidade possível, dos dados nome/sigla, endereço, telefone, e-mail.
APTAFURG: “Furg normatiza uso do nome social de alunos
A Furg, através das Pró-Reitorias de Graduação e de Pesquisa e Pós-Graduação, divulgou nesta terça-feira (30)
a Instrução Normativa – IN que regulamenta o uso do nome social para estudantes travestis e transexuais no
âmbito da Universidade. O Conselho de Ensino, Pesquisa, Extensão e Administração – Coepea já havia
deliberado sobre a questão, assegurando o direito de uso do nome social aos estudantes e servidores da Furg,
na Deliberação n° 44, de 15 de junho de 2012.
Pela IN, fica regulamentado e assegurado este direito ao estudante travesti ou transexual, dos cursos de
graduação e de pós-graduação da Furg, entendendo-se por “nome social” aquele pelo qual a pessoa
travesti ou transexual se identifique e é identificada pela sociedade.
O estudante que quiser iniciar o processo com este fim deve requerer, indicando o nome pelo qual se
reconhece, é identificado, reconhecido e denominado por sua comunidade e em sua inserção social, com
cópia do documento de identidade civil. Após o trâmite nas instâncias da Universidade, uma vez aprovado o
pedido, o estudante deverá ser tratado pelos agentes públicos pelo prenome indicado que constará dos atos
escritos.
A Coordenação de Registro Acadêmico – CRA manterá os cadastros atualizados com o nome social e sua
correspondência ao nome constante do registro civil. Todos trâmites para solicitação do uso do nome social
estão explicitados na IN, cuja íntegra pode ser conhecida em www.furg.br.”
SINTUFAL: “O SINTUFAL convida a Coordenação da FASUBRA para participar do I Seminário sobre o novo
regime de Previdência complementar (FUNPRESP), a ser realizado na cidade de Maceió/AL, nos dias 08 e 09
de agosto, das 08h às 17h, na Reitoria da UFAL( Campus A.C. Simões).
Em tempo, solicitamos desta Federação a divulgação deste seminário aos sindicatos de base, convidando-os a
participar do evento.”
ASUFPEL Sindicato: “A coordenação da Asufpel convida para Coquetel de aniversário da entidade e posse da
nova diretoria, a realizar-se no dia 02/08, às 20horas.
ELEIÇÃO PARA REPRESENTANTES DOS STAs NO CONSUN
VOTE EM ATÉ 7 NOMES
A representação no Conselho Universitário é uma grande responsabilidade, pois somos apenas sete pessoas que
deverão falar em nome de toda a categoria dos técnico-administrativos da UFPel. É preciso ter claro que o
mandato de um conselheiro não é pessoal, mas representativo da vontade de todos os demais trabalhadores da
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categoria a qual ele pertence. Por termos essa clareza de entendimento é que a ASUFPel - que é o nosso
sindicato que legitimamente nos representa - indica essa candidatura conjunta, com sete titulares e sete
suplentes totalmente de acordo com a impessoalidade do mandato, dispostos a defender no CONSUN as posições
tomadas pela categoria.
Pedimos o seu voto assumindo esse compromisso: que a nossa voz seja sempre a voz dos técnico-administrativos
da UFPel.
Esses são os companheiros indicados pela Asufpel-Sindicato para a eleição do Conselho Universitário:
ARI DALVO R. CARRÉ - IB
ARLETE A. ALBUQUERQUE – HE
JOÃO P. ADAMOLI - REITORIA
BARTO O. R FARIAS – PREFEITURA
LILIANE GRIEP – HE
FERNANDO A. S. FOLHA – REITORIA
MARIA TEREZA T. FUJII - CGIC
SUZI URBANA DA S BRAGA – ICH
SILVANA P. SOUZA - ODONTO
DARCI C. DA SILVA – FAEM
VILSON B. PINTO - CDTEC
EDIMAR G. RIBEIRO - HE
WILLI WETZEL JR. - HE
JOSÉ EMIR R GONÇALVES – FAURB
12/08 - Todos comprometem-se a exercerem seus mandatos de acordo com as decisões das Assembleias da
Categoria.
Contamos com o apoio de todos!”.
ASSUFSM: “TAEs se preparam para Jornada de Lutas em Agosto
Após a reunião da direção da Fasubra, nos dias 22 e 23 de julho, a Assufsm e demais sindicatos da base da
Federação debatem a construção da Jornada de Lutas para o mês de agosto.
Avaliação do Indicativo de Greve - De acordo com Informe de Direção, para agosto, a Fasubra recomenda que as
entidades façam a avaliação do indicativo de greve para o mês de setembro, caso o governo federal não dê
respostas significativas em relação ao atendimento da pauta dos TAEs e do funcionalismo público federal.
Assembleia da Assufsm – A Assufsm orienta a todas e todos as/os técnico-administrativos em educação a
participarem da Assembleia do dia 8 de agosto, próxima quinta-feira, às 13h30min no Auditório do Gulerpe
(anexo ao Hospital Universitário, campus da UFSM).
A assembleia avaliará a possibilidade de construção de greve contra a Empresa Brasileira de Serviços
Hospitalares e o 15 de agosto (Dia nacional de paralisação em defesa da saúde pública, gratuita e de
qualidade).”

CALENDÁRIO DE ATIVIDADES
2013
JULHO
31 a 02/08

Conferência Internacional de Direitos Humanos (Bélgica)

AGOSTO
5
6
6
7e8
15
15 e 16

Reunião do Fórum Entidades Sindicais da Saúde
Reunião Ordinária do FENTAS
Dia Nacional de Mobilização contra a Regulamentação da Terceirização
Reunião Ordinária do CNS
Dia Nacional de Paralisação em Defesa da Saúde Pública, Gratuita e de Qualidade
63ª. Reunião Ordinária da MNNP-SUS – Manaus/AM
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21 a 23
26 a 30

Encontro Regional Norte (Belém)
Semana Nacional de Paralisação

10
10 a 12
11 e 12
13 e 14
23 a 28

Reunião Ordinária do FENTAS
Reunião da DN
Reunião Ordinária do CNS
Plenária Nacional da FASUBRA
XXII Seminário Nacional de Segurança das IPES – Juiz de Fora/MG

02 a 05
7
8
9 e 10
1ª. Quinzena

Encontro Regional Sudeste I (Belo Horizonte/MG)
Reunião do Fórum Entidades Sindicais da Saúde
Reunião Ordinária do FENTAS
Reunião Ordinária do CNS
Encontro de Negros e Negras e Militantes Antirracismo da FASUBRA

SETEMBRO

OUTUBRO

NOVEMBRO
4
5
5a7

Reunião do Fórum Entidades Sindicais da Saúde
Reunião Ordinária do FENTAS
III Conferência Nacional de Promoção da Igualdade Racial

6e7

Reunião Ordinária do CNS

1ª. Quinzena

Encontro dos Trabalhadores Técnico-Administrativos das Universidades Estaduais e
Municipais

2ª. Quinzena

Seminário Nacional da Mulher Trabalhadora da FASUBRA

20

Dia Nacional da Consciência Negra

DEZEMBRO
9
10
11 e 12
19

Reunião do Fórum Entidades Sindicais da Saúde
Reunião Ordinária do FENTAS
Reunião Ordinária do CNS
Aniversário FASUBRA Sindical
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