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Brasília, 05 de agosto de 2016.
Plantão DN: Ivanilda, Marcelino, Darci e Rafael.
Em Brasília: Maria Loura.

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".

SINTE-MED: “Resoluções da Assembleia Ordinária do SINTE-MED (UFTM), dia 03/08/2016, ocorrida auditório
B da Pediatria no HC da UFTM das 15:20 as 17:30 horas.
1 – Foram eleitos os seguintes companheiros para recompor o conselho fiscal biênio 2016-2018: Maída
Martins Leal, Ana Luiza Leal Almeida e Valter Dias Cardoso.
2 – Foi Autorizado a abertura de Processo Judicial para paralisar IMEDIATAMENTE e RESTITUIR todo o PSS
descontado de maneira indevida nos contracheques dos TAE a titulo de APH, ficando os honorários
advocatício a serem pagos através de sucumbência pela parte patronal.
3 – Solicitar/cobrar a reitora da UFTM a publicação imediata da Portaria das 30 horas, deixando claro que
esta luta continua até que 100% da base tenha este direito.
4 – Exigir da EBSERH e Hospital explicações sobre os critérios e legislações pertinentes que amparam os
atos administrativos sobre Licença x APH (suspensão de 10 dias) e Licenças médica x Entrega de Receitas
Médicas e entrega em 24 horas dos atestados médicos e exames ao NASE apenas pelo titular.
5 – Exigir recibos em papel em todos os relógios de ponto na instituição, de acordo com a legislação
vigente. Esclarecemos que continuamos contrários aos relógios de ponto e faremos de tudo para eliminá-lo
da UFTM.
6 – A partir de agora, ou novamente, todos os Processos Administrativos (PAD) respondidos pelos nossos
sindicalizados serão defendidos de forma gratuita pelo advogado do sindicato. Portanto, todos os
associados estão amparados novamente.
7 – Acatamos o encaminhamento sugerido pela FASUBRA e/ou Fórum das Entidades do SPF e centrais
Sindicais, que ocorrerão nos dias 11/08/2016 e 16/08/2016 no que couber dentro da nossa realidade na
UFTM.
8 – A categoria entende que devemos construir através de muito dialogo e não a toque de caixa, uma greve
que seja minimamente da educação ou de todo o Serviço Publico Federal.
Entretanto, não aceitaremos lutar por pautas que não sejam pautas da nossa categoria, uma vez que não
seremos massa de manobra político partidária de ninguém, bem como, não estamos dispostos a ir à greve
para defender nenhum governo, seja o anterior ou o atual.
A grande pergunta do dia na assembleia para todos pensarem, foi:
“É verdade que o sindicato tem que reconquistar corações e mentes perdidos, mas, até a onde a categoria
da UFTM esta disposta a ir para ter os seus direitos mantidos e anseios realizados?”
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Só a luta de classe redimirá a todos nós”.
STU: “!Greve dos trabalhadores continua na Unicamp
Trabalhadores apostam no fortalecimento da greve para garantir o pagamento dos dias parados
Os trabalhadores da Unicamp reunidos em Assembleia Geral, na tarde desta quinta-feira (4), aprovaram a
continuidade da greve, que começou no dia 23 de maio.
Os servidores decidiram intensificar a mobilização para garantir a revogação dos descontos salariais
realizados este mês pela reitoria da Unicamp, além de realizar um Ato Conjunto com os estudantes na
próxima segunda-feira (8), pela manhã, em frente à reitoria, com objetivo de lutar contra as punições e
sindicâncias abertas contra as duas categorias.
A categoria aposta no fortalecimento do movimento grevista para pressionar o reitor José Tadeu Jorge que
reconhece que 3% de reajuste salarial são muito pouco, mas não apresentou nenhuma proposta viável até o
momento. Os trabalhadores cobram 12,34% de reposição salarial.
A assembleia também autorizou que o Sindicato dos Trabalhadores da Unicamp (STU) pague os descontos
salariais promovidos pela Unicamp em decorrência dos dias parados dos funcionários em greve. O
pagamento será feito nos próximos dias com os recursos do Fundo de Greve.
Em artigo publicado no site “Juízes para Democracia” o jurista e professor livre docente de direito do
trabalho brasileiro na USP, Jorge Luiz Souto Maior, afirma que “o direito do recebimento de salário é um
efeito obrigacional inegável na medida em que, por lei, o não recebimento de salário somente decorre de
falta injustificada ao serviço, ao que, por óbvio, não se equipara a ausência de trabalho em virtude do
exercício do direito de greve. É evidente que o exercício de um direito fundamental, o da greve, não pode
significar o sacrifício de outro direito fundamental, o do recebimento de salário”.
Desta forma, o STU defende o exercício do direito de greve está mais que justificado, pois, afinal, a greve
é um direito do trabalhador e o pagamento do salário um dever do gestor. O entendimento da entidade é
que a reitoria está punindo o trabalhador por exercer um direito que é dele.
A próxima Assembleia Geral dos trabalhadores da Unicamp está marcada para quinta-feira (11).
E na segunda-feira (8) acontece mais uma reunião do Comando de Greve com objetivo de organizar o
calendário de lutas.”
ASSUFSM: “A Comissão Interna de Supervisão da Carreira da UFSM, a Associação dos Servidores da UFSM
(ASSUFSM), a Federação dos Sindicatos dos Técnico-Administrativos em Educação das Instituições Públicas
de Nível Superior (FASUBRA), e a Seção Sindical do SINASEFE de São Vicente do Sul-RS convidam para o II
Seminário da CIS Gestão 2013-2016.
O Seminário, que traz como subtítulo-tema “Carreira, Gestão e Relações de Trabalho”, ocorre no Espaço
Multiuso, no campus sede da UFSM, em Santa Maria, entre os dias 23 e 27 de agosto de 2016. As inscrições
estão abertas até o dia 12 de agosto e podem ser feitas pelo site da PROGEP na aba Capacitações (para
servidores da UFSM) ou pelo e-mail da CIS, cisufsm@gmail.com (para os demais interessados). O evento é
gratuito e terá certificação de horas para os participantes.
Entre os palestrantes convidados estão representantes dos TAEs nas diferentes Comissões de Supervisão da
Carreira, Pró-reitoras e representantes das instituições de ensino e também psicólogos e advogados,
trazendo um aporte externo à Universidade para o Seminário.
Já os temas abordados vão do resgate do histórico da carreira das categorias dos TAEs de Ensino Básico,
Médio, Técnico, Tecnológico e Superior, passam por debates como da organização da Estatuinte na UFSM e
das políticas de atenção à saúde do trabalhador até temas transversais como o combate à violência contra
a mulher e ao assédio moral e sexual nos ambientes de trabalho.
Confira abaixo a programação completa do Seminário (sujeita a alterações)
23/08 – Terça-Feira
8h – Credenciamento
10h20 – Histórico da Carreira
Eloiz Guimarães Cristino e Loiva Chansis – CIS/UFSM
Aliomar Silva – CNSC/SINASEFE
14h – PCCTAE e os(as) Aposentados(as) e Pensionistas
Darci Silva e Maria Loura Silveira – FASUBRA
15h45 – Reconhecimento de Saberes e Competências (RSC)
Celso Carvalho – CNSC/FASUBRA
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Loiva Chansis – CIS/UFSM
24/08 – Quarta-Feira
9h15 – Políticas de Capacitação, Dimensionamento e Avaliação de Desempenho
Nídia Heringer – Pró-Reitora de Desenvolvimento Institucional/IFF
Representante do NED/CIMDE – PROGEP/UFSM
14h – Democratização e Relações de Trabalho
Mário Guimarães Junior – FASUBRA
Celso Carvalho – CNSC/FASUBRA
25/08 – Quinta-Feira
9h15 – Violência contra Mulher, Assédio Moral e Sexual
Raquel de Wallau – Psicóloga do IFF
Beatriz Cruz da Silva – Advogada, Especialista em Direito Público e Mestranda pela UNB
Beatriz Magalhães – Advogada
14h – Estatuinte Universitária e Horário Corrido e Escalonado
Eloiz Guimarães Cristino e Loiva Chansis – CIS/UFSM
16h – Desdobramento do Acordo de Greve
Celso Carvalho – CNSC/FASUBRA
Heverton Padilha – Advogado
Aliomar Silva – CNSC/SINASEFE
26/08 – Sexta-Feira
9h15 – Saúde do Trabalhador
Neiva Cantarelli - Pró-Reitora de Gestão de Pessoas/UFSM
Luciana Schneid – Psicóloga CQVS/UFSM
14h15 – Preparação para Aposentadoria
Carlos Augusto Cunha Filho – CQVS/UFSM
27/08 – Sábado
8h15-18h – Atividade Cultural”
SINTUFRJ: “as pré-inscrições para participar do XXV Seminário Nacional de Segurança já estão a disposição
dos interessados no www.sintufrj.org.br.
O Seminário acontecerá nos dias 07 a 12 de novembro na Cidade do Rio de Janeiro/RJ”.
SINTET-UFU: “09/2016
Na tarde de 27 de julho aconteceu a mesa-debate sobre o tema “As Centrais Sindicais e a Conjuntura
Nacional” no anfiteatro A do bloco 5O da UFU, campus Santa Mônica. A atividade lotou o espaço, contando
com a presença de sindicalizados, técnicos administrativos em educação, trabalhadores e trabalhadoras de
Uberlândia e região, além de jovens do movimento estudantil, todos em apoio ao debate necessário sobre
a conjuntura nacional que vivemos e como a classe trabalhadora, representada pelas Centrais Sindicais,
tem se colocado nesse contexto”.
SINTET-UFU: “10/2016
Aconteceu na tarde dessa quinta-feira (4) assembleia geral do SINTET-UFU. O evento aconteceu no
anfiteatro B do bloco 5O, Campus Santa Mônica. A mesa aprovada foi composta por Celeste Francisca da
Silva como coordenadora, Luiz Carlos Leite como secretário, e Ricardo Takayuki como relator. A pauta
aprovada foi: informes, análise de conjuntura, eleição de delegados para a Plenária Nacional da FASUBRA,
paralisação nacional para o dia 11 de agosto, e encaminhamentos.
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Foi feito um minuto de silêncio aos companheiros de luta Walterson e Hernani que faleceram na semana
passada.
Em seguida foi dado prosseguimento a assembleia com os informes locais. No ponto de informes nacionais
foi informado o resultado das ações contra o PLP 257/2016 realizadas em Brasília.
Dando continuidade foram feitas análises de conjuntura sobre a política nacional, principalmente no que se
refere aos ataques à classe trabalhadora que estão em andamento no Congresso Nacional. A eleição para
reitor da UFU também foi objeto de avaliação dos presentes.
Após as análises foi feita a eleição de delegados para a Plenária Nacional da FASUBRA que acontece entre
os dias nove e 11 de setembro. Duas chapas se inscreveram – Unidade Cutista e Espaço Independente – que
tiveram três minutos para fazer suas propostas para a plenária. Cada chapa elegeu dois delegados.
Representando a Coordenação do SINTET-UFU foi aprovado com duas abstenções o nome de Robson Luiz
Carneiro.
Um dos pontos principais da assembleia que foi a paralisação com atividades para no dia 11 de agosto. As
atividades que serão realizadas serão informadas em breve”.

CALENDÁRIO DE ATIVIDADES
2016
AGOSTO
08 a 13
09

Reunião do Conselho Fiscal
LANÇAMENTO DA “Frente Parlamentar Mista pela Auditoria da Dívida Pública com Participação Popular” - 16 horas, Hall
da Taquigrafia, na entrada do Anexo II – Câmara dos Deputados

10

Reunião Ampliada do FONASEFE

11

Reunião entre FASUBRA/MEC, dia 11/08/16 - 5a. Feira, às 17h

11

Paralisação Nacional da Educação Atividades em Bsb (MEC) e nos Estados

17

Paralisação Nacional da Educação, a ser desenvolvida à partir do 2º Encontro Nacional de Educação.
FASUBRA construirá essa Paralisação e proporá para a UNE, CNTE e CONTEE, incorporação da mesma visando uma greve
nacional da educação.
Reunião Ordinária do FENTAS - 17/08/2016 - 4ªf
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Pleno do FNE – Fórum Nacional de Educação
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18 e 19
25
26 a 28

284ª RO do CNS
SEMINARIO STUNAM - ISP - CONTUA "TRATADOS INTERNACIONALES DE
COMERCIO" - Ciudad de Mexico DF - Organiza STUNAM
ISP - CONTUA - COONGRESO XXXV - Ciudad de Mexico DF

SETEMBRO
06 a 08
09 a 11
14
14 e 15
15 e 16

Reunião DN FASUBRA
Plenária da FASUBRA
Reunião Ordinária do FENTAS
VIII Congreso Gestión Administrativa Universitaria -Ciudad
de Buenos Aires - Universidad de Buenos Aires - Organiza APUBA.
285ª RO do CNS
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OUTUBRO
05
06 a 08
06 e 07
20 a 22

RO do FENTAS
Seminário Internacional: CONTUA
Temário: Concepção de estado e democracia; papel dos TAE; combate às Opressões;
Reunião do Conselho Executivo - Brasília.
286ª RO do CNS
III Encontro de Comunicação da FASUBRA – Brasília, UnB

NOVEMBRO
07 a 12
09
10 e 11

XXV Seminário Nacional de Segurança – Rio de Janeiro, RJ
Reunião Ordinária do FENTAS
287ª RO do CNS

DEZEMBRO
07

Reunião Ordinária do FENTAS

08 e 09

289ª RO do CNS

12 a 13

NUEVAS FECHAS: REUNIÓN DE LA UNIDAD DE TRABAJO SOBRE SERVICIOS DE SALUD,
GINEBRA
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Aniversario da Fundação da FASUBRA – 38 anos

_______________________________________________________________________________________
Setor Comercial Sul (SCS) Quadra 6, Bloco A, Lote 157 - 2º andar - salas 205/207/208 – Edifício Bandeirantes – Caixa Postal 10818 - Brasília –
Fones(61) 3349.9151 / 339.4420 / 3349.1772
-E-mail: fasubra@fasubra.org.br - portal: www.fasubra.org.br
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