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Brasília, 08 de abril de 2015.

Plantão DN: Rogério e Darci.
Comissão Organizadora XXII CONFASUBRA: Rogério e Rosângela.

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".
SINTESAM: “A Coordenação Executiva do SINTESAM (Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Superior do
Estado do Amazonas) em conformidade com o Art. 27, Parágrafo 3º; Art. 28, parágrafos 2º, 3º e 4º do
Estatuto CONVOCA a Categoria dos Técnicos-Administrativos da UFAM (ativos, aposentados e
pensionistas) para participarem da Assembleia que deliberará a seguinte pauta:
PAUTA:
1 - Informes locais e Nacionais
2 - Avaliação de Conjuntura
3 - Defesa de teses para 22º Confasubra
4 - Escolha de delegados ao 22º Confasubra
LOCAL: Auditório Samaúma na FCA
DATA: 09 de abril de 2015 (quarta-feira)
HORÁRIO: 09:00h. (1ª chamada);
09:15h. (2ª chamada);
09:30h. Início com o número de sindicalizados presentes.”
ASUFPEL: “Ainda dá tempo de você fazer sua inscrição no curso de capacitação do Servidor TécnicoAdministrativo: “CONHECENDO A CARREIRA DO SERVIDOR TÉCNICO-ADMINISTRATIVO”. No link descrito
neste post. Encontre as informações necessárias.
ASUFPel-Sindicato, apoiando a capacitação do Servidor Técnico-Administrativo
A Coordenação de Desenvolvimento de Pessoal (PROGEP) em parceria com O ASUFPel-Sindicato,
oferece o curso de capacitação: “CONHECENDO A CARREIRA DO SERVIDOR TÉCNICO-ADMINISTRATIVO”.
As inscrições vão até o dia 06 de abril de 2015 e, a homologação dos selecionados será no dia 7 do
mesmo mês.
http://asufpel.com.br/posts/268/asufpel-sindicato-apoiando-a-capacitao-do-servidor-tcnicoadministrativo”.
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ASUFPEL: “CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL
A Coordenação do ASUFPel-Sindicato, nos termos do artigo 16, §1º do Estatuto Social, convoca os
Servidores Federais em Educação de Pelotas e Capão do Leão, ativos e aposentados para a assembleia
geral extraordinária que será realizada, no dia 07 de abril de 2015, terça-feira, às 08h em primeira
convocação e às 08h30min em segunda convocação,na sede da entidade, situada na Rua XV de
Novembro, 262 – Pelotas/RS, com as seguintes pautas:
- Informes locais e nacionais
- Indicativo de paralisação
- Discussão das pautas locais”.
SINDUFLA: “Relembramos que no dia 13/04/15 haverá a assembleia para eleger os delegados para o
CONFASUBRA, confira o edital 17 na página do SindUfla.
http://www.sindufla.ufla.br/site/2015/03/23/edital-de-assembleia-17-18/”.

SINTESPB: “SINTESPB decide em assembleia da categoria paralisar atividades na UFPB e UFCG por
72 horas a partir do dia 7 de abril
Os servidores técnico-administrativos da UFPB e UFCG vão paralisar suas atividades nos próximos dias
07, 08 e 09 de abril, acompanhando calendário nacional da FASUBRA e de outras entidades
representativas dos servidores públicos federais.
O objetivo dessa mobilização conjunta dos federais é pressionar o Governo a acatar a pauta de
reivindicações da categoria dos trabalhadores do serviço público, protocolada desde fevereiro, no
Ministério do Planejamento.
A decisão da base do SINTESPB em se integrar a esta mobilização com paralisação nacional foi
deliberada em assembleias realizadas em todas as Secretarias Sindicais da entidade.
Em João Pessoa, a assembleia foi realizada, no dia 31 de março, onde também foram apresentadas
propostas de programação a ser desenvolvida nos dias de paralisação com a intenção de mobilizar a
categoria.
Segundo o presidente do SINTESPB, Severino Ramos, a categoria não vai cruzar os braços, “nós
estaremos no front participando ativamente de todas as atividades de mobilização, com a
preocupação de mostrar à sociedade o que estamos querendo e nossas razões para lutar”, explicou
ele.
Ramos ressaltou ainda que o slogan ‘pátria educadora’ tem que acontecer de fato e de direito. “Sem
cortes no orçamento da Educação e com a valorização dos trabalhadores”, destacou.
Como atividades a serem realizadas, estão o fechamento do Portão do CCHLA, no dia 07, a partir das
07:00 horas e assembleia, no auditório do SINTESPB, às 10:00 horas; uma ação saúde a ser
desenvolvida, na Praça dos Três Poderes, no centro da Cidade, prevista para o dia 08, às 09:00 horas.
Encerrando a programação dos Dias de Mobilização, um ato público em defesa do HULW, no dia 09, a
partir das 07:00 horas, em frente ao ambulatório do HU, em João Pessoa.
Ainda como sugestão e ações a serem desenvolvidas, o SINTESPB deverá promover um debate
envolvendo os parlamentares da bancada federal da Paraíba e na oportunidade será entregue a pauta
de reivindicações da categoria.
Abaixo a pauta de reivindicações a ser negociada com o Governo Federal:
1. Política salarial permanente com correção das distorções e reposição das perdas inflacionárias;
2. Índice linear de 27,3%;
3. Data-base 1 de maio;
4. Direito de negociação coletiva (convenção 151 OIT);
5. Paridade Salarial entre ativos e aposentados;
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6. Retirada dos projetos do congresso nacional que atacam os direitos dos servidores;
7. Aprovação imediata dos projetos de interesse dos servidores;
8. Isonomia salarial e de todos os benefícios entre os poderes;
9. Anulação reforma da previdência realizada através da compra de votos dos parlamentares;
10. Extinção do fator previdenciário;
11. Incorporação de todas as gratificações produtivistas;
12. Fim da terceirização que retira direito dos trabalhadores;
13. Concurso público pelo RJU;
14. Combate a toda forma de privatização;
15. Pela aprovação da PEC 555 que extingue a cobrança previdenciária dos Aposentados;
16. Pela aprovação do PL4434 que recompõe as perdas salariais
17. Regulamentação da jornada de trabalho para o máximo de 30 horas para o serviço público, sem
redução salarial;
18. PEC 170/2012 aprovação de aposentadoria integral por invalidez;
19. Liberação de dirigentes sindicais com ônus para o estado, sem prejuízo as promoções e
progressões na carreira.”
SINTUNIR: “O Sindicato dos Trabalhadores da Fundação Universidade Federal de Rondônia (SINTUNIR),
COMUNICA a FASUBRA em Brasília-DF, que no dia 30 de março de 2015, às 15 horas em Assembleia
realizada nas dependências dessa IFES, os senhores e senhoras técnicos administrativos decidiram
aderir à paralisação nacional que ocorrerá nos próximos dias 07, 08 e 09 de abril de 2015 por
orientação da própria FASUBRA em Brasília-DF juntamente com todas as Instituições Federais de
Ensino. Para o mais, a decisão soberana desse sindicato, resguardada pela Constituição Federal e pela
CLT está lavrada em Ata e assinada pelos técnicos presentes à Assembleia.
Os mais sinceros votos de estima e apreço dessa Diretoria do SINTUNIR biênio 2014-2016.”
SINTUNIR: “O SINTUNIR, conforme decisão de Assembleia realizada no dia 30 de março de 2015, adere
a três dias de paralisação das atividades dos Técnicos Administrativo.
O movimento teve início às 9hs de hoje, onde a companheirada se reuniu na entrada do Campus de
Porto Velho, e contou com o apoio de representantes da CUT e do Sindicato dos Professores de Ensino
Superior de Instituições Privadas.
Foi feito repasse de informes nacional e local, e panfletagem sobre nossa paralização.
No período da tarde está sendo feito visitas em todas as unidades do Campus e UNIR Centro para
chamar todos os companheiros para estarem juntos conosco amanhã, fortalecendo assim ao nosso
movimento.”

CALENDÁRIO DE ATIVIDADES
2015

07
08
e 09
14
4a8

ABRIL
Reunião Ordinária do FENTAS
Reunião Ordinária do CNS
Reunião Ordinária CONAES
MAIO
XXII CONFASUBRA – Poços de Caldas - MG
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05
06
e 07
19
09
10
e 11
16
07
08
e 09
14
04
06
05
e 06
11
08
09
e 10
15
06
07
e 08
20
10
11
e 12
17
01
08
09
e 10
19

Reunião Ordinária do FENTAS
Reunião Ordinária do CNS
Reunião Ordinária CONAES
JUNHO
Reunião Ordinária do FENTAS
Reunião Ordinária do CNS
Reunião Ordinária CONAES
JULHO
Reunião Ordinária do FENTAS
Reunião Ordinária do CNS
Reunião Ordinária CONAES
AGOSTO
Reunião Ordinária do FENTAS
Dia Nacional dos Profissionais da Educação

Reunião Ordinária do CNS
Reunião Ordinária CONAES
SETEMBRO
Reunião Ordinária do FENTAS
Reunião Ordinária do CNS
Reunião Ordinária CONAES
OUTUBRO
Reunião Ordinária do FENTAS
Reunião Ordinária do CNS
Reunião Ordinária CONAES
NOVEMBRO
Reunião Ordinária do FENTAS
Reunião Ordinária do CNS
Reunião Ordinária CONAES
DEZEMBRO
Reunião Ordinária CONAES
Reunião Ordinária do FENTAS
Reunião Ordinária do CNS
Aniversário de fundação da FASUBRA
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