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Brasília, 19 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".
PLENÁRIA NACIONAL DA FASUBRA, 17 e 18/12/2013.
Local: HOTEL NACIONAL BRASILIA, situado a Setor Hoteleiro Sul - Quadra 01 - Bloco A, Asa Sul. Telefone: (61)
3321-7575.
Pauta:









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.

Delegados credenciados: 124 delegados (as);
Entidades credenciadas (28): SINTUFABC, ASSUFRGS, ASSUFSM, SINDIFES, SINTEMA, SINTEMED, SINTESPB,
SINTES-RN, SINTFUB, SINT-IFESgo, SINTUFEJUF, SINTUFEPE-UFRPE, SINTUFES, SINTUFS, SINTUSC, SINTUR-RJ,
SINTUFAL, SINTIFES, SINTUFF, SISTA-MS, ASUFPEL, SINTET-UFU, ASSUFOP, SINTUFSCAR, SINDTEST-PR,
SINTUFCE, SINTUFRJ, SINTUNIFESP.
Direção Nacional: () JANINE, PAULO HENRIQUE, GIBRAN, DEL PAPA, ROLANDO, MARILDA (em substituição a
Uchôa), ROBERTINHO (em substituição a Edson), JOÃO PAULO, ROSÂNGELA, DARCI, PAULO VAZ, DIEGO,
ROGERIO, MARILDA (em substituição a Uchôa), JOÃO PAULO, ROSANE (em substituição a Chiquinho), VANDA,
NEUSA, ANGELA, IVANILDA, ANTONIETA, FRANCISCA MARIA (em substituição a Tânia Flores), LUIZ ANTÔNIO.
Ausências justificadas: (DN) Edson, Uchôa, Pedro Rosa, Charles e Ligia. (CF): Leonir.
Conselho Fiscal (atual): Paulão, Greque, Mauro Mendes e Ademar.
Conselho Fiscal (anterior): Pinheiro, João Daniel, Humberto, Ednaldo e Mozart.
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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.
ASSUFRGS: “Queremos Politica salarial e data-base:
unificar o funcionalismo federal por uma grande luta!
É preciso construir uma pauta de reivindicações densa e enxuta que unifique os trabalhadores do serviço público
federal. Em nossa opinião, as duas grandes questões pelas quais as categorias do serviço público devem se
mobilizar em 2014 são: a implementação de uma política salarial permanente, que recomponha e dê aumento
real aos salários dos servidores e a definição de uma data-base para que o funcionalismo possa reivindicar e
conquistar suas demandas históricas.
Estas são as grandes bandeiras para enfrentar a lógica da política econômica dos juros altos e do superávit
primário. Enquanto os setores conservadores ganham com essa política, é no orçamento para as despesas sociais
e o pagamento de salários que ocorrem os maiores cortes.
Em nível de Fasubra, também, é necessário reabrir efetivamente a discussão estratégica em torno do Plano de
Carreira por inteiro, que acompanhe as necessidades dos servidores públicos frente às modificações que os
governos e as reitorias vem aplicando.
A sociedade tem se manifestado de forma enfática por mais direitos e melhores condições de vida. Lutamos por
outra lógica e priorização nos investimentos dos governos. A situação do funcionalismo público federal não é
diferente. Desde 2009, as despesas da União com os servidores, que eram de 4,74% do PIB, vêm caindo numa
constante até chegar aos 4,25% do PIB em 2012 (Fonte: Valor Econômico). Atualmente, não chega a 35% a
despesa corrente líquida com o pagamento de pessoal pela União (Fonte: Orçamento Federal – Ministério do
Planejamento – Orçamento 2013).
O ano de 2013 expressou, nas jornadas de junho e julho, a insatisfação em relação aos direitos básicos sociais
conquistados pela classe trabalhadora no curso da História. Nesse sentido, outras pautas específicas também
devem ser encampadas em torno do eixo da Campanha Salarial e Data-Base. São elas: Pelo direito à greve e
contra a repressão e militarização do Estado Burguês contra a classe trabalhadora e os movimentos sociais –
como as demissões ocorridas no funcionalismo público contra o mandato classista e a invasão da polícia às
residências de militantes dos movimentos sociais e sindicais; Contra a privatização dos Hospitais Universitários
com a EBSERH – dinheiro público que o governo larga nas mãos dos empresários para administrar a saúde dos
trabalhadores e trabalhadoras; não pagamento da dívida pública e maior distribuição dos recursos da União para
a Educação, Saúde, Assistência Social e etc. O ano de 2014 é um ano de importantes definições em nosso país.
Ano de eleições, em que precisamos pautar a luta por melhores salários e condições de vida na agenda do
governo federal e da sociedade. É por isso que acreditamos que a luta deve ser encarada por esses grandes
desafios, e não por questões que só resolvem paliativamente os problemas dos servidores federais.
Defendemos, portanto, greve unificada do Funcionalismo Público Federal em torno dos eixos acima; para o final
de março ou início de abril de 2014.
A FASUBRA e seus sindicatos filiados devem estar na frente dessa grande mobilização. Uma mobilização forte e
que demonstre, como em outras vezes, nossa disposição para a luta e a defesa de um serviço público de
qualidade a favor da população brasileira.
→ No próximo dia 18 de dezembro, haverá reunião dos Servidores Públicos Federais do Rio Grande do Sul para
preparar o 22 de janeiro – Lançamento da Campanha Salarial dos SPF's.
Inaugurada a Colonia de Ferias de Garopaba
Foi realizada, no último dia 13, a inauguração da Colônia de Férias de Garopaba (SC), da ASSUFRGS. A ocasião
reuniu os servidores ativos e aposentados, a diretoria do Sindicato e convidados.
A Colônia de Férias passou ao longo do último ano por uma série de obras, e resultou na construção de 26 novos
apartamentos, com porcelanato e churrasqueira. Há, também, apartamentos no térreo adaptados a portadores
de necessidades especiais; bem como toda uma estrutura contra incêndios – conforme solicitação dos bombeiros
após tragédia da Boate Kiss, em Santa Maria. Os apartamentos, também, foram construídos de modo
ecologicamente sustentáveis, para que a ventilação e a temperatura interna sejam equilibradas naturalmente, e
comportam cinco pessoas por apartamento.
A Colônia de férias está pronta para receber os sócios da ASSUFRGS nesta temporada, que tem início com a
primeira turma no próximo dia 12 de dezembro.
A Inauguracao
A solenidade teve início com a Coordenadora Bernadete Menezes, que resgatou todo o processo de construção da
Colônia de Férias e saudou todos os colegas que participaram do mesmo, bem como as dificuldades para que se
ampliasse a Colônia. Bernadete, destacou ainda, o papel da Coordenadora Maria Schirlei Cassel, indispensável
para que a Colônia se reerguesse e atendesse com mais qualidade os associados da ASSUFRGS. O protocolo seguiu
com os demais Coordenadores Salete Maria e Mauro José dos Anjos, Coordenadores de Assuntos de Aposentadoria
que apreciaram a iniciativa do conjunto da categoria e saudaram todos os presentes.
A Confraternização seguiu ao som do bom samba brasileiro, e os convidados realizaram um brinde a mais essa
conquista do Sindicato com os servidores.

2

A Colônia de Férias de Garopaba, além de ser um espaço de lazer para os sócios da ASSUFRGS, também ficará
disponível aos mesmos para a realização de encontros e discussões políticas da categoria ao longo do ano.”
SINTUFSCAR: - “O CONSUNI aprovou, a federalização do Hospital Escola Municipal com a adesão à EBSERH;
- Aprovou, por unanimidade, a adesão à Greve Nacional dos Servidores Públicos Federais e o adiamento do
Congresso da FASUBRA.”
SINTUFS: “Indicativo de greve – Foi aprovado de acordo com a federação, ou seja, entre a 2ª. quinzena de
março e a 1ª. quinzena de abril de 2014;
- Congresso CONFASUBRA e a prorrogação do mandato da diretoria da federação, fica a critério do que seja
debatido nesta plenária;
- A EBSERH – o Termo de Concessão já foi assinado e publicado e autorizado pelo governo e realização de
concurso publico tipo celetista para 1200 vagas externas. A empresa AOCP foi a vencedora pelo Edital para
realizar o concurso.
O SINTUFS vai ingressar com uma ação judicial para suspender a realização do concurso haja que se encontra no
Supremo uma Ação de Inconstitucionalidade da criação da empresa para ser julgado o mérito da ação.
- Reposicionamento dos Aposentados – O Reitor encaminhou documento pertinente ao assunto ao CONSU para
apreciação e este enviou ao MEC como consulta do mérito da questão, mas até o momento a reitoria não se
pronunciou sobre o resultado desta consulta feita ao MEC;
- Sobre as 30h – O Reitor implantou nos setores contemplados pela lei. Quanto aos demais setores só com a
redução da carga horária e de salário conforme a lei. Com a pressão da categoria o Reitor criou uma comissão
para estudar a viabilidade de atender ao anseio da mesma.”
SINTUFRJ: “Com base na orientação política aprovada por unanimidade na última plenária nacional da Fasubra,
no mês de setembro, que ressalta: caso sigamos ouvindo negativas por parte do governo, não haverá outro
caminho que não seja a construção da greve. Orientamos que as entidades de base filiadas a FASUBRA discutam
este cenário com a categoria para que possamos apontar na Plenária de dezembro, o indicativo de greve da
Fasubra para o inicio de 2014 e um calendário de lutas e buscando fortalecer a mobilização. Foi deliberada e
aprovada a criação da comissão de mobilização que visitará todas as unidades para intensificar a mobilização na
conscientização e construção da greve.”

Informes de SINTESPB, SIND. ASSUFOP SINTET-UFU e SINTUFEJUF, disponibilizados no IB DEZ03, de 16/12/13.

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
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
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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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