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Brasília, 09 de abril de 2013.
Plantão de Direção: Almiram, Mario Garofolo e Paulo Henrique.
Presente em Brasília: Rolando, Rogério, JP (DN); Eurídice (CNS).

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! Com o intuito de atualizarmos a relação das entidades de base, solicitamos o envio
com a maior brevidade possível, dos dados nome/sigla, endereço, telefone, e-mail.
SINTEST-RN: "Tem início o plebiscito sobre privatização dos hospitais universitários na UFRN
O pontapé inicial do plebiscito sobre a Ebserh foi dado nesta terça-feira (02), no Centro de Convivência da UFRN,
local onde todos que passaram puderam votar e participar da consulta que é nacional. Só hoje, já
contabilizamos mais de 700 votos e o processo de votação continua amanhã no mesmo localm além de também
no Centro de Biociências da UFRN.
Veja como participar do plebiscito nacional sobre a privatização dos HUs
A categoria do SINTEST/RN tem ajudado na realização do plebiscito nacional sobre a Ebserh no âmbito da UFRN,
funcionando como um comitê do mesmo. O objetivo é informar, formar, organizar e contribuir para envolver e
colocar a comunidade universitária e usuários dos Hospitais Universitários em movimento sobre o significado da
EBSERH – Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares.
Assembleia esclarece disputa judicial dos 28% com advogados da Paraíba
Um dos pontos principais da assembleia do dia 26 de março foi o esclarecimento pela direção com a ajuda da
nossa assessora jurídica sobre a disputa judicial que acontece há vários anos entre o sindicato e os advogados da
Paraíba que, à época, prometeram sucesso na ação dos 28%.
SINTEST/RN leva demandas da categoria para direção de Recursos Humanos do HUOL
Depois de receber reivindicações de vários setores do Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL) e reunir um
bom número de demandas, a direção do SINTEST/RN marcou reunião com João Alves, diretor de Recursos
Humanos do hospital, visando encontrar soluções para as questões.
Representante dos técnicos no Consepe cobra vagas de servidores em Strictu Sensu
Na reunião do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (Consepe) realizada na terça-feira (02), foi aprovada a
criação de seis novos cursos de Mestrado Profissional. Na ocasião os conselheiros Maria Aparecida Dantas e
Marcos Aurélio Marques, que também são diretores do SINTEST/RN, lembraram que há resolução que garante
porcentagem de vagas para servidores da universidade e cobrou a implantação disso na prática.
Sintest/RN retoma atendimento aos aposentados e pensionistas
Preocupada em melhor atender aos anseios dos aposentados e pensionistas da categoria, a nova direção do
Sintest/RN decidiu retomar o atendimento a eles. Essa é mais uma iniciativa da gestão "Autonomia e Unidade na
Luta".
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Diálogo Plural debate sobre 'PEC das domésticas' aprovada pelo Senado".
Na última semana o Programa Diálogo Plural debateu sobre os diretos trabalhistas conquistados pelos
empregados domésticos. A PEC das domésticas, como ficou conhecida, foi aprovada em 2º turno pelo Senado no
dia 26/03.
Para falar sobre o tema, Alexandre Othon entrevistou Israel Fernandes, Diretor financeiro do Sindicato dos
Empregados Domésticos do RN e Marcos Aurélio, Dirigente do Sintest/RN.
Para assistir ao programa na íntegra, basta clicar no link abaixo:Programa Diálogo Plural - Direitos Trabalhistas
dos Empregados Domésticos ".
SINTUFS: " Sintufs realiza ato pelo cumprimento integral do acordo de greve
Na manhã de terça-feira, 19, servidores aposentados e ativos participaram do ato público realizado pelo Sintufs,
no Hall da Reitoria da Universidade Federal de Sergipe, para que o governo federal cumpra integralmente o
acordo de greve firmado em 2012.
A mobilização faz parte do calendário nacional de luta. “A paridade entre aposentados e ativos se encontra
ameaçada porque o governo federal quer excluir os aposentados e pensionistas dos benefícios do anexo III que é
a progressão por capacitação, e anexo IV que é o incentivo à qualificação. Entendemos que não podemos
permitir que isso aconteça porque representa uma perda irreversível, além de representar claramente uma
quebra de acordo do governo com o movimento grevista dos trabalhadores em 2012”, explica a presidente do
Sintufs, Edjanária Borges.
Para a diretora de Assuntos Jurídicos e de Aposentadoria, Maria Neris dos Santos, a quebra da paridade é
prejudicial ao seguimento. “Já lutamos muito por esse direito. A paridade é o reconhecimento que o aposentado
tem direitos iguais aos do ativo, é para isso o servidor público federal contribui de forma diferenciada, pagando
o INSS pelo valor da remuneração e a contribuição paga pelos servidores do sistema privado é em referência ao
salário mínimo com teto máximo de 20 salários mínimos”, afirma
“A paridade é uma conquista histórica da nossa categoria, os servidores das IFES é o único segmento que tem a
paridade garantida. Por isso, no Brasil inteiro os trabalhadores estão mobilizados. Já realizamos marcha em
Brasília e os trabalhadores estão unidos para pressionar o governo”, disse o vice-presidente do Sintufs, Antônio
José, que esteve presente na última Marcha da Fasubra, em Brasília.
Na oportunidade, o Sintufs também ofereceu um café da manhã aos participantes".
ASAV-SIND.: " Segunda-feira pela manhã tem Assembleia da ASAV
Na próxima segunda-feira, dia 18, às 9 h, no auditório do Departamento de Engenharia Florestal, será realizada
Assembleia Geral da ASAV, que tem como principal ponto de pauta o reajuste do plano de saúde do Agros.
Nessa Assembleia, os delegados da ASAV na última Plenária da Fasubra, vão repassar informes e deliberações
nacionais. Participe.
Categoria se mobiliza pelo cumprimento integral do acordo de greve
A Plenária da Fasubra, realizada nos dias 9 e 10 de março, debateu o termo de acordo da greve de 2012,
sobretudo, no que se refere ao incentivo à qualificação e capacitação. A discussão em torno desse ponto se deve
à tentativa do governo de não reconhecer o direito dos aposentados ao incentivo.
A ampliação do incentivo aos servidores de todas as classes, inclusive aos aposentados, foi uma das conquista da
última greve. O ataque do governo é ilegal, já que a Lei nº 11.091/2005 reconhece o direito dos aposentados a
esses benefícios, desde que os cursos tenham sido realizados no período em que os servidores se encontravam na
ativa. Durante a Plenária, a categoria manifestou indignação diante dessa tentativa de quebra de paridade entre
ativos e aposentados.
Os delegados discutiram também o andamento dos Grupos de Trabalho (GT) formados por representantes da
Fasubra, Sinasefe, MEC e Ministério do Planejamento. Foram debatidos principalmente os trabalhos do GT
Reposicionamento e do GT Racionalização.
O GT Reposicionamento busca negociar a correção do enquadramento dos aposentados que, em 2005, foram
rebaixados na tabela remuneratória. O GT Racionalização negocia a revisão na classificação dos cargos,
permitindo assim, alterações de nomenclatura, mudança de letra em cargos semelhantes e aglutinações. A
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Fasubra ainda discute junto ao governo nos GTs: Terceirização, Dimensionamento da Força de Trabalho e Escolas
Militares.
Campanha salarial unificada
A Plenária da Fasubra também discutiu a campanha salarial unificada do funcionalismo público federal, que
apresenta os seguintes eixos:
- Definição de data base (1º de Maio);
- Política salarial permanente com reposição inflacionária, valorização do salário base e incorporação das
gratificações;
- Cumprimento por parte do governo dos acordos e protocolos de intenções firmados;
- Contra qualquer reforma que retire direitos dos trabalhadores;
- Retirada de todos os PLs e MPs, decretos contrários aos interesses dos Servidores Públicos, supressão do artigo
78 da LDO.
Eixos específicos dos TAEs
Os eixos específicos defendidos pelos técnico-administrativos em educação são:
- Novos recursos financeiros para aplicação no piso da carreira,
- Valorização da carreira (Lei nº 11.091/2005);
- Em defesa dos HU’s, contra a EBSERH;
- Contra as perseguições políticas aos dirigentes sindicais nas Instituições de Ensino e aos dirigentes da
Federação;
- Paridade entre ativos e aposentados nas IES;
- Democratização das IES;
- Contra terceirização e precarização nas IES.
Foi definido um calendário de mobilização que prevê:
- 19/03: Paralisação e reunião com o governo. Dia nacional de luta em Defesa e Valorização da Carreira e pelo
cumprimento integral do acordo de greve 2012.
- 24/04: Marcha Nacional à Brasília - Fórum de entidades dos SPF's, Movimentos Sociais, Movimento Estudantil e
Organizações Sindicais.
Na UFV, a paralisação no dia 19 deverá ser incluída como ponto de pauta na Assembleia da ASAV a ser realizada
na próxima segunda-feira.
SOC recebe inscrições de chapas para representantes da Classe C na CISTA
Encontram-se abertas até a próxima segunda-feira, dia 18, as inscrições de chapas para representantes da Classe
C na Comissão Interna de Supervisão de Servidores Técnico-Administrativos da UFV (CISTA). As inscrições podem
ser feitas na Secretaria de Órgãos Colegiados (SOC), das 8 às 12h e das 14 às 17h.
Asavianos entram em campo contra o Guarapari neste final de semana
No próximo sábado, dia 16, às 15h, no campo do Independente, em Cajuri, o time da ASAV recebe o Guarapari
Esporte Clube, para um amistoso.
O primeiro jogo entre as duas equipes ocorreu no dia 15 de novembro de 2012, em Guarapari (ES)".
SINTET-UFU: "O SINTET-UFU e o Conselho Municipal de Saúde de Uberlândia realizaram nos dias 16 e 17 de
fevereiro na Universidade Federal de Uberlândia – UFU Campus Santa Mônica o Seminário: “Os caminhos do SUS”
que contou com a participação de importantes palestrantes atuantes na área da saúde em nosso país. Os temas
debatidos nos dois dias de seminário foram: Regionalização do SUS, que contou com a participação de Maria
Socorro de Souza – presidenta do conselho nacional de saúde e Dr. Odorico Monteiro – Secretário de Gestão
Estratégica e participativa do Ministério da Saúde, OSs na Saúde, que contou com a participação do Professor
Leonardo Barbosa Silva/UFU, Débora Macedo/UFU e Lara Babilônia/UFU e um tema que vem sendo amplamente
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discutido em todo o país que é: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH) que contou com a
participação de Gustavo Gomes da Universidade Estadual do Rio de Janeiro.
No dia 21 de fevereiro foi realizada a primeira reunião da Coordenação Colegiada do SINTET-UFU com a nova
Administração Superior da Universidade Federal de Uberlândia onde foram discutidas as Resoluções aprovadas
em Congresso da categoria, realizado em novembro do ano passado. Foi criada uma comissão com dois
representandes de cada segmento (técnicos, docentes, discentes e administração) para encaminhar as
demandas. Também foi acordado a realização da Audiência Pública para discutir a EBSERH, conforme aprovação
do Conselho Universitário do ano passado.
No próximo dia 14 de março será realizada a consulta aos Técnicos Administrativos em Educação para escolha
dos representantes da nossa categoria na Comissão Interna de Supervisão (CIS). A CIS será eleita de forma
nominal, por voto direto, sob a coordenação de uma comissão eleitoral, formada paritariamente por seis
membros indicados pela administração superior da UFU e pelo SINTET-UFU. O número de representantes eleitos
é de no mínimo 03 (três) e no máximo (20), respeitada a proporção mínima de 01 (um) representante a cada mil
ou parcela maior do que 500 (quinhentos) servidores ativos, aposentados e pensionistas.
Ao final de janeiro de 2013 foi eleita a nova direção do Hospital Universitário. O SINTET-UFU convocou os
trabalhadores a participarem do processo de escolha. Somos o terceiro maior hospital universitário do país e,
através de um processo democrático de escolha, novamente a participação dos trabalhadores técnicoadministrativos foi de fundamental importância, assim como o foi na escolha da nova reitoria ao final do ano
passado.
Nos dias 26 a 28 de fevereiro, aconteceu em Belho Horizonte – MG, o 3º Encontro Estadual de Saúde. O
coordenador geral de SINTET-UFU, José Veridiano de Oliveira, esteve presente representando o nossa categoria
e os demais trabalhadores de Uberlândia, além do conselho Municipal de Saúde do Município.
No dia 25 de fevereiro foi realizado um encontro de vários sindicatos de trabalhadores de Uberlândia com o
objetivo de escolher o representante das entidades sindicais no Conselho municipal de Saúde. Com o apoio do
SINTET-UFU, foi eleito o SECUA – Sindicato dos Empregados do Comércio de Uberlândia e Araguari, filiado a CUT.
Também foi aprovada a indicação de um representante do SINTET-UFU para disputar uma vaga mo conselho
Municipal de Saúde. No próximo dia 13 de março haverá uma reunião na sede do SINTET-UFU para organizar a
disputa. A representação é do segmento dos trabalhadores de apoio na saúde e a disputa é com as entidades
ligadas à Força Sindical
Em comemoração ao dia Internacional das Mulheres, o SINTET-UFU estará realizando no próximo dia 15 de
março um seminário temático sobre a saúde da mulher e do homem trabalhadores.
No dia 28 de fevereiro foi realizada a Assembleia da Categoria. Sob forte temporal que atingiu a cidade, os
trabalhadores aprovaram a Marcha à cidade de Brasília, onde 45 trabalhadores se propuseram a estar nas ruas da
capital no próximo dia 06. Outros 15 trabalhadores ficaram na lista de espera e deverão juntar-se a caravana dos
sindicatos cutistas de Uberlândia, visto que ainda há vagas disponíveis nos ônibus. Também foi aprovada em
assembleia os nomes dos novos companheiros que irão compor o Conselho de Graduação, visto que ainda havia
vagas disponíveis em função da ampliação da representação da categoria".

CALENDÁRIO DE ATIVIDADES
2013
.

ABRIL
2 a 15
9
9
9 e 10

Plebiscito sobre a EBSERH nas Universidades Federais e Hospitais Universitários
Auditoria Cidadã da Divida
Reunião Ordinária do FENTAS
Reunião do Projeto Memória da Fasubra

10 e 11
17
18
19 e 20

Reunião Ordinária do CNS
Reunião do Forun Unidade de Ação
Seminário da Fasubra sobre o INSAES - Brasília
Reunião do GT Educação
Reunião dos Vigilantes. Pauta: Organização do Seminário Nacional, Capacitação, Terceirização e
acompanhamento de projetos de lei - Brasília

22 e 23
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24
24
25 e 26
25

Marcha Nacional à Brasília - Fórum de Entidades dos SPF's, Movimentos Sociais, Movimento
Estudantil, Organizações Sindicais
Reunião Ordinária MNNP-SUS
Seminário de Sensibilização - MNNP-SUS
Seminário Nacional de Luta contra o Racismo - Brasília

MAIO
7
8e9
2ª quinzena de maio
ou 1ª quinzena de
junho

Reunião Ordinária do FENTAS
Reunião Ordinária do CNS

4
5e6

Reunião Ordinária do FENTAS
Reunião Ordinária do CNS

9
10 e 11

Reunião Ordinária do FENTAS
Reunião Ordinária do CNS

6
7e8

Reunião Ordinária do FENTAS
Reunião Ordinária do CNS

10
11 e 12

Reunião Ordinária do FENTAS
Reunião Ordinária do CNS

8
9 e 10

Reunião Ordinária do FENTAS
Reunião Ordinária do CNS

5
6e7

Reunião Ordinária do FENTAS
Reunião Ordinária do CNS

10
11 e 12
19

Reunião Ordinária do FENTAS
Reunião Ordinária do CNS
Aniversário FASUBRA Sindical

Realização do Encontro de Negras e Negros e Militantes Anti-Racismo da FASUBRA Sindical

JUNHO

JULHO

AGOSTO

SETEMBRO

OUTUBRO

NOVEMBRO

DEZEMBRO
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