JUN-02
010102
Brasília, 20 de junho de 2013.

Plantão DN: Robertinho, Lucivaldo, Rolando, Sônia e Mário Garofolo.
Encontro Regional Sudeste 2 (19 a 21/6) Vitória/ES: Gibran, Rolando, Almiram, Diego, Paulo Henrique,
Rosangela, Paulo Vaz.
Lançamento Campanha LGBT – Vitória/ES: Antonieta e Diego.
Reunião da CIRH-MS (19 e 20/6): Crizolda.

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.
SINTUFCe:

“Moção

de

Apoio

do

SINTUFCe

às

manifestações

democráticas

por

todo

o

país

http://www.sintufce.org.br/blog/2013-06-20/mo%C3%A7%C3%A3o-de-apoio-%C3%A0s-manifesta%C3%A7%C3%B5esdemocr%C3%A1ticas-por-todo-o-pa%C3%ADs

O último dia 13 de junho foi um marco. A primeira manifestação realizada em São Paulo em protesto ao
aumento da passagem de ônibus - imposta sem negociação pela administração municipal, chamou às ruas, em
seguida, cidadãos em mais vinte cidades brasileiras inconformados com os desmandos e descompromisso dos
governantes com o povo. O Brasil e o mundo acompanham, nos meios de comunicação, os protestos nas ruas que
reunem estudantes, trabalhadores, professores, ambientalistas e a população em geral. O reajuste da tarifa na
capital paulista e a truculenta resposta da polícia à expressão do povo foram a gota d'agua, o último fio de
paciência e a luz vermelha que despertou toda a nação à urgência em mostrar que o poder é do povo, e que não
tomarão de nós a democracia.
Ecoa o grito de insatisfação com as tarifas nos transportes públicos, com o caos na saúde, com o descaso do
governo com a educação, com a inflação que nos últimos anos vem corroendo o salário dos trabalhados e,
principalmente, com a corrupção. O povo não está contente com a Copa, que é uma vergonha nacional. Bilhões
de reais são gastos com luxo, tecnologia, segurança e publicidade na promoção de um evento e construção de
estádios que não cabem no bolso dos brasileiros. Queremos ensino de qualidade, melhores condições de
trabalho, o fim das privatizações. Exigimos investigação das obras dos estádios, 10% do PIB para a Educação, a
não aprovação da PEC 37 (que retira do Ministério Público a atribuição de realizar investigações criminais) e a
anulação da Reforma da Previdência comprada pelo mensalão.
Sim, são inúmeras as nossas demandas e não abriremos mão de nenhuma delas. Em São Paulo, um manifestante
mostrava às câmeras: "É tanta coisa errada que nem cabe em um cartaz". É o povo dizendo que passividade e a
omissão não constroem. O governo é feito pelo povo e para o povo. Manifestar nossa indignação é a forma de
resgatar o sentimento de justiça social que, ao longo dos tempos, foi engolido pelo sistema econômico
dominante.
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O gigante adormecido acordou. E o SINTUFCe é um agente protagonista nesse processo, aliando-se a todos os
comprometidos com a ética, a justiça e a igualdade. Que seja, portanto, uma luta produtiva, sem bandeiras
vermelhas, sem vandalismos, sem anarquia, sem partidarismos, sem politicagem e sem "ismos", apenas. Estamos
nessa luta por um Brasil amado e respeitado por todos. Um país cujo governo atenda às legítimas reivindicações
do Povo Brasileiro!
Chega de impunidade. Não podemos viver às cegas, alheios aos acontecimentos mundiais, nacionais e regionais.
Precisamos ser um participante ativo, não um expectador, para mudar o percurso dessa história e contribuir
para as mudanças em todos os níveis: política, econômica, social. Convocamos, assim, todos os servidores, ao
fortalecimento desse movimento. Vamos construir o Brasil que queremos e mostrar às próximas gerações que a
mudança somos nós que fazemos.
Diretoria Colegiada do SINTUFCe”.
MOÇÃO DE REPÚDIO
No último dia 12 de junho de 2013, a Comunidade Universitária foi desrespeitada mais uma vez , reduzida à uma
condição de expectadora e não mais construtora dessa instituição de ensino. Professores, técnicoadministrativos e alunos da Universidade Federal do Ceará (UFC) mobilizavam-se, na data, para um debate, um
momento democrático, sobre a Reforma da Previdência e a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares EBSERH. O evento, realizado no campus do Porangabussu - embaixo das mangueiras - fazia alusão ao Dia
Nacional de Luta dos Servidores Públicos Federais, comemorado em 12 de junho.
O SINTUFCe, responsável pela estrutura do debate, providenciou um café da manhã para a população e a
instalação de uma barraca (com toldo) para sinalizar o local do evento e receber os participantes. Para a
surpresa de todos, ao chegar no local do evento, pela manhã cedo, os diretores da entidade constataram que a
estrutura montada havia sido retirada, sem comunicação oficial ou explicações por parte da administração do
campus. A única informação repassada foi a partir do supervisor da segurança do Hospital Universitário Walter
Cantídio (HUWC), Marcondes, que comunicou ter recebido a ordem de retirada do toldo por parte do diretor
administrativo-financeiro do HUWC, Adolfo Bruno Férrer Bezerra de Menezes.
É interessante mencionarmos que Adolfo Bruno Férrer Bezerra de Menezes não pertence ao quadro da
universidade. Ele é um dentre tantos outros terceirizados que estão ocupando cargos de chefia e de direção
dentro da UFC. Adolfo Bruno, inclusive, tem parentesco com o presidente da SAMEAC, Sulivan Mota, que
terceiriza vários serviços na UFC.
Outro dado que merece destaque é o fato de que, rotineiramente, podemos verificar a presença de mesas,
barracas e banners de planos de saúde e odontológicos privados dentro da universidade. Em face disso, nos
perguntamos: de onde vem tanta autoridade para desmandos contra as ações organizadas pelos efetivos e
concursados dessa universidade? Nossa ação no dia 12 de junho foi organizada, e realizada com seriedade e as
devidas autorizações de uso do espaço. Será mesmo que somente nós, que fazemos essa intituição funcionar e
progredir, seremos barrados de exercer nossos direitos?
Por tudo isso, e na tentativa de impedir que esses abusos de poder voltem a acontecer, nós divulgamos a todos
a nossa MOÇÃO DE REPÚDIO AO DIRETOR ADMINISTRATIVO DO HUWC, ADOLFO FÉRRER. O desrespeito e
autoritarismo não podem ficar impunes em uma instituição que educa, capacita, presta serviços à população e
que pertence a todos nós.
Diretoria Colegiada do SINTUFCe”.
SINTUNIFESP: “Audiência publica 30horas – HSP
Data: 19/06/2013 às 11:36h
Audiência pública discutirá a implantação das 30 horas e as mudanças para acentuar o caráter do Hospital São
Paulo
A reitoria da Unifesp convida a comunidade Unifesp/ HSP a participar da Audiência Pública sobre a implantação
das 30 horas e as mudanças necessárias para acentuar o caráter universitário do Hospital São Paulo.
A audiência acontece na próxima terça-feira, 25 de junho, das 11h30 Ã s 14h00 no Anfiteatro A, situado Ã Rua
Botucatu, nº 740, subsolo. Compareçam!”.
SINT-IFESgo: “20 de junho, quinta-feira
Técnico-administrativo, dia 20 de junho ocorrerá a consulta à comunidade universitária sobre escolha do novo
reitor e do novo vice-reitor da UFG. Participe.
A legitimidade da paridade depende da votação maciça da categoria. As urnas estarão em todas unidades e
órgãos. Os aposentados poderão votar na sede administrativa do Sindicato ou na Reitoria”.
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CALENDÁRIO DE ATIVIDADES
2013
JUNHO
19 e 20
19 a 21

Reunião CIRH-MS
Encontro Regional SUDESTE 2 - SINTUFES (Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo e
Juiz de Fora).

JULHO
8
8e9
9
10 e 11
12 e 13
23 e 24

Reunião do Fórum Entidades Sindicais da Saúde
I ENCONTRO DAS UNIVERSIDADES ESTADUAIS E MUNICIPAIS DA FASUBRA Sindical,
Auditório da UERJ, Rio de Janeiro
Reunião Ordinária do FENTAS
Reunião Ordinária do CNS
IV Seminário Nacional dos Motoristas Oficiais - UFRRJ Seropédica/RJ
Reunião preparatória do XXII Seminário Nacional de Segurança das IPES, com a
participação dos coordenadores nacionais e regionais - Juiz de Fora/MG

AGOSTO
5
6
7e8
1ª. quinzena

Reunião do Fórum Entidades Sindicais da Saúde
Reunião Ordinária do FENTAS
Reunião Ordinária do CNS
Encontro de Negras e Negros Antirracismo da FASUBRA

SETEMBRO
10
11 e 12
23 a 28

Reunião Ordinária do FENTAS
Reunião Ordinária do CNS
XXII Seminário Nacional de Segurança das IPES - Juiz de Fora – MG

OUTUBRO
7
8
9 e 10

Reunião do Fórum Entidades Sindicais da Saúde
Reunião Ordinária do FENTAS
Reunião Ordinária do CNS

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

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

__________________________________________________________________________________________________________

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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