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Brasília, 16 de dezembro de 2013.

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.
SINTESPB: “O SINTESPB realizou o XV CONSINTESPB nos dias 5, 6 e 7/12/2013, no Campus de Bananeiras/UFPB,
tendo como pauta: Conjuntura política nacional e internacional e a pauta dos trabalhadores; Relações de
trabalho nas universidades; 8 anos da Lei 11091/2005 e 06 anos do PCCR: Avaliação e Cenários futuros; Reforma
Estatutária e Plano de Lutas. Contou com a participação de aproximadamente de 170 servidores, entre
delegados e observadores e 02 Diretores da FASUBRA. Foi um Congresso proveitoso em função dos debates que
ocorreram durante o evento. Com relação ao Plano de Lutas, além de questões de âmbito loca, foi aprovado que
a Direção Nacional da FASUBRA busque de imediato uma agenda de negociação junto ao Ministério da Educação
e do Ministério do Planejamento, articulando audiência para discussão da pauta e que caso não prospere as
negociações, na Plenária de março/2014, deve-se ser discutido o indicativo de greve. Continuamos a luta contra
o ponto eletrônico e pela redução da jornada de trabalho no âmbito da UFCG e contra a adesão do Hospital
Universitário Alcides Carneiro – HUAC/UFCG à EBSERH, já que o Reitor daquela instituição quer rediscutir a
matéria no Conselho Universitário.”
SINTUFEJUF: “ Os técnico-administrativos em educação da UFJF se reuniram em assembleia geral no dia 3 de
dezembro de 2013, no Auditório da Faculdade de Serviço Social da UFJF. Compuseram a mesa diretora os
coordenadores Paulo Dimas e Lucas Simeão, que conduziram os pontos de pauta iniciando com os informes
locais. Paulo Dimas lembra aos sindicalizados que os convites do almoço de confraternização de final de ano
estão disponíveis na Sede Administrativa do Sintufejuf e informa que um menino está precisando de doação de
sangue, Uanderson, que está internado na ASCONCER. Em seguida a eleição de delegados para a Plenária da
Fasubra dos dias 17 e 18 de dezembro.
A assembleia referendou o nome de Rogério da Silva como delegado pela diretoria. Em seguida, as chapas
tiveram tempo para se apresentarem, darem seus esclarecimentos sobre a importância da conjuntura e da
Plenária da federação. Pelo coletivo “Tribo”, Paulo Dimas discursou sobre a importância da Plenária e da
participação dos TAEs. Rogério explanou sobre o Encontro Regional (UFMG), as pautas discutidas naquele
momento, enfatizando que a greve não deve ser instrumento para prorrogação de mandato da Direção da
Fasubra e nem suporte para outras categorias. Complementou sobre a jornada de 30 horas para os
trabalhadores.
Pelo coletivo “Vamos à luta”, Fabrício Linhares falou do projeto de lei sobre o Direito de Greve, que afronta
diversas categorias do serviço público. Também destacou a EBSERH e a questão da equiparação do Auxílio
Alimentação. Ele frisou que a luta é mais importante que Congresso da Federação. Em seguida, Maria Ângela
Costa disse que já deveríamos estar em greve. Relatou também sobre os eventos de que participou (Encontro de
Negros e Negras e Encontro de Mulheres). Ela destacou que se o movimento está recuado devemos inflamar, ir à
luta. Os hospitais estão sendo privatizados, aliás, todo serviço público, portanto reivindicou greve já.
A mesa convocou os presentes para a votação nas chapas. O coletivo “Tribo” teve 23 votos (69,7%), com direito
a dois delegados. Eles são: José Henrique Lopes e Manoel Rocha Campos. O coletivo “Vamos à luta” recebeu 10
votos (30,3%), com direito a um (a) delegado (a), que será Maria Ângela Costa, além de Rogério da Silva que vai
representando a Direção da Entidade.

1

O Diretor Lucas Simeão forneceu respostas aos encaminhamentos aprovados na assembleia anterior, mostrando
todos os ofícios que foram encaminhados. Um deles foi para Faculdade de Educação, a fim de agendar reunião
sobre o voto paritário na unidade. Outro foi para o reitor, solicitando agenda com os trabalhadores vigilantes
para uma reunião sobre concurso público. Outro ponto foi a cobrança de que a EBSERH seja colocada em
discussão no CONSU novamente, sendo que um ofício com esta solicitação foi encaminhado e não teve resposta.
Foi encaminhado também um ofício ao CONGRAD, nomeando a Leda Faria (titular) e Lucas Simeão (suplente)
para a Comissão do SIGA (sistema informatizado da UFJF). Márcio Roberto Sá (titular) e Maria Elizabete
(suplente) foram nomeados para a Comissão do RAG (regimento acadêmico).
A mesa abriu espaço para Manoel Rocha informar sobre o I Encontro Nacional de Auxiliares do PCCTAE. Rocha diz
que a racionalização é uma questão política e que a finalidade do evento foi a discussão e a criação de uma
Comissão para acompanhar o caso específico dos auxiliares, além de agendar um próximo encontro. A crítica
feita por ele é que o relatório ainda não foi divulgado.
Margatete Ramalhete faz o seu relato do Encontro de Promoção da Igualdade Racial “FOPPIR”, que aconteceu
em Conselheiro Lafaiete-MG. O encontro abordou temas como Religiões e Matrizes Africanas, o fortalecimento
dos NEABs (o ponto importante, segundo ela) e transparência no Pronatec. Ela considerou que a história do
negro no Brasil foi assassinada. Participaram em torno de 180 pessoas que foram unânimes na avaliação que tudo
passa pela educação. Também que não devemos nos satisfazer com migalhas (palavras do Padre Eugênio).
Elaine Damasceno falou sobre o Encontro de Mulheres da Fasubra. Segundo ela, as políticas publicas para
mulheres são horríveis. Defendeu que as mulheres devem se unir, discutir e se organizar para um mundo melhor,
sem opressão. Lêda Chaves disse que a luta da mulher vem do início do mundo contemporâneo. Não só os
negros, índios e mulheres sentem a opressão, mas também o grupo LGBT. Deste Encontro sai uma carta que será
entregue à Plenária da Fasubra, que contará com pontos específicos sobre a discriminação dos negros e índios. O
índio não pede nada a ninguém, apenas vende seu trabalho. As índias estão se prostituindo nas grandes cidades.
Maria Ângela Costa mencionou que a jornada dupla da mulher a coloca fora dos movimentos. Ela relatou
também que a cada duas horas morre uma mulher vítima de violência, sem contar o contexto dos estupros e
suicídios. A realidade apresentada pelas palestrantes do evento foi de que mulheres indígenas sofrem estupro
não por parte da comunidade indígena, mas sim por militares que estão nas regiões. Ela disse que os quilombolas
e outros movimentos estão sendo usados contra os índios.
Em seguida, a mesa abriu espaço para o Coordenador Comissão Interna do Plano de Carreira, Márcio Roberto Sá,
que relatou as dificuldades por falta de quorum nas reuniões e pediu alteração do regimento da CIS para avançar
nos trabalhos. Ele relatou sua participação no Fórum da CIS e que, apesar de todos os problemas, estamos bem
avançados. O diretor Edson Mello diz que os trabalhos estão sendo bem encaminhados e que teremos novidades
em breve.
Flávio Sereno colocou em pauta a discussão da minuta do CONGRAD sobre a participação dos alunos em projeto
de treinamento em funções administrativas em unidades da UFJF. Relatou também que a Comissão Própria de
Avaliação da Instituição, a qual faz parte, não tem lugar para se reunir. Solicitou que a Fasubra cobre no CONAE
a questão sobre o quesito “condições de trabalho”. Sobre o Programa acima, que seja discutido em uma nova
assembleia, pela importância do tema.
O técnico-administrativo Felipe do ICH pediu para a Direção do Sindicato ir à unidade ver a questão da
terceirização dos serviços e que bolsistas não assumam a responsabilidade do trabalhador efetivo. Que a
Diretoria do Sindicato cobre dos representantes no Congrad (Conselho de Graduação) as ausências nas reuniões.
Talvez seja o momento de contactá-los e ver quem quer quer continuar.
A mesa coloca em votação os encaminhamentos a serem levados à plenária: Criar GT Mulher/Sintufejuf; Buscar
espaço físico para CIS e CPA; Visitar o ICH devido à denuncia de que trabalhadores terceirizados ocupam funções
administrativas nas bibliotecas; Reunião com os representantes no CONGRAD sobre a minuta de treinamento dos
discentes; mudança do questionário de avaliação externa no quesito “condição de trabalho”; agenda de reunião
com o presidente do NEAB e referendar os 50% para mulheres para direção da Fasubra. Assim, a mesa encerra a
assembleia com a aprovação destes encaminhamentos.”
ASSUFOP-SIND.: “ RESOLUÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL DOS TAE’s DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO
(UFOP), REALIZADA EM 10 DE DEZEMBRO DE 2013.
Indicativo de Greve. A FASUBRA deve aprovar o indicativo de greve para o início de ano de 2014, no máximo em
fevereiro, de forma a impedir as matrículas e inviabilizar o início do semestre letivo, tendo como pauta
específica.
- Data base
- Política salarial permanente com reposição inflacionária e valorização do vencimento básico
- Retirada dos Projetos de Lei e MPs contrários aos interesses dos trabalhadores. Contra o PL 92/2007, PL
4330/2004, PLS 7110/2011 (regulamentação do direito de greve) - resolutividade dos GTs do acordo de greve de
2012 (terceirização, reposicionamento, democratização, racionalização)
- Antecipação das parcelas do acordo de greve de 2012
02. XXII CONFASUBRA Considerando que o estatuto da FASUBRA prevê que o Congresso seja convocado com, no
mínimo, 120 dias de antecedência, Considerando, ainda, que mesmo que aprovado o indicativo de greve para o
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início de 2014, a deflagração só será definida em plenária no início de 2014 e, mesmo que seja deflagrada, a
realização do Confasubra não ficará prejudicada, haja vista que o período é de grande mobilização nas bases, o
que facilita a realização de Assembleias para a retirada de delegados, indicamos que o mesmo seja convocado
imediatamente para o mês de abril de 2014. Neste sentido, a prorrogação do mandato, no momento, só deve ser
aprovada até o dia da realização do Confasubra em abril.
3. Regulamentação das Viagens Internacionais O texto proposto deixa toda a definição do número de
participantes e a avaliação sobre a relevância do evento a cargo da DN, o que não muda o que já ocorre hoje.
Deve-se definir claramente o número de participantes, considerando-se que os membros natos dos órgãos aos
quais a Federação esteja filiada sejam os representantes nos eventos, devendo-se propiciar a participação de um
diretor além desses, garantindo-se o rodízio entre as forças. Quando o evento tratar de tema específico de
alguma pasta, a prioridade da participação será dos coordenadores da pasta. A participação em eventos
internacionais dependerá de disponibilidade financeira, não podendo comprometer o caixa da Federação. O
orçamento das viagens deverá ser submetido às bases previamente. As viagens deverão ser suspensas até a
normalização do caixa da Federação e a prestação de contas das viagens internacionais realizadas no último
mandato. Em viagens nacionais, o representante deve ser o diretor da pasta a que se referir o evento.
4. Delegados para a plenária: Luiza de Marillac dos Reis, Mariana Prates de Oliveira e Maurílio Marcos da
Conceição.”
SINTET-UFU: “A assembleia do dia 12 de dezembro aconteceu no Anfiteatro 2 A do Campus Umuarama e contou
com a participação de 59 pessoas.
A pauta principal foi a eleição de delegados para a Plenária da FASUBRA que acontece nos dias 17 e 18 de
dezembro em Brasília. A pauta da plenária é composta de oito pontos:
 Informes (Direção e Base);
 Avaliação de Conjuntura Nacional e Internacional;
 Avaliação de Indicativo de greve;
 XXII CONFASUBRA;
 Prorrogação de Mandato;
 Política de Relações Internacionais-Regulamentação;
 Prestação de Contas: Período Janeiro de 2012 a Agosto de 2013;
 Encaminhamentos.
Para a eleição dos delegados, conforme determina o estatuto da FASUBRA, inscreveram-se duas chapas. A Chapa
1 com 72,4% dos votos elegeu três delegados: Silnando Silvério Ferreira, Thaienn Paes Leme Alberto e Maria
José França. A Chapa 2 com 27,6% elegeu um delegado: Mário Costa de Paiva Guimarães Júnior. Para delegado
de direção foi aprovada a indicação do coordenador Abaporang Paes Leme Alberto.
Em seguida foram votados dois encaminhamentos:
 Avaliação de indicativo de greve – a maioria votou contra;
 Solicitação de inversão de pontos da pauta da Plenária da FASUBRA – a maioria votou a favor.
JUNTOS SOMOS FORTES!”

CALENDÁRIO DE ATIVIDADES
2013
DEZEMBRO
12
10, 11, 12 e 13
10
11 e 12
15
17 e 18
18
18
18
19
19

Reunião Extraordinária do Conselho Universitário da Universidade Federal de Santa Maria
(UFSM). Pauta: EBSERH.
Fórum Mundial de Direitos Humanos – Brasília / DF
Reunião Ordinária do FENTAS
Reunião Ordinária do CNS
Plenária dos SPF’s
Plenária Nacional FASUBRA
Festividades em Comemoração aos 35 anos da Federação, a partir das 20h30min no
Centro Comunitário Athos Bulcão – Campus Universitário Darcy Ribeiro (UnB)
Votação do PL do Ato médico
Audiência com o Ministro da Educação
Reunião do Grupo de Trabalho Democratização nas IFE
Aniversário 35 Anos FASUBRA Sindical

JANEIRO
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22

Lançamento da Campanha Salarial-2014 com atos públicos nos estados

05
06
07

Lançamento da Campanha Salarial-2014 com atos públicos nos estados.
Seminário Nacional sobre Dívida Pública
Reunião Ampliada do Fórum das Entidades Nacionais

FEVEREIRO

MARÇO
2ª. quinzena de
março/1ª. quinzena
de abril

Período indicativo para início da greve dos servidores federais, caso o governo não
atenda as reivindicações da categoria.

UnB – Pavilhão Múltiplo Uso 1 – Bloco C – Sala C.1-56/2 – CEP 70.904-970 – Cx. Postal 04539 –
Campus Universitário Darcy Ribeiro – Asa Norte - Brasília –DF
Fones: +55 (61) 3349-9151 – FAX: +55 (61) 3349-1571
Email: fasubra@fasubra.org.br Portal: www.fasubra.org.br
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