DEZ-01

Brasília, 01 de dezembro de 2015.
Plantão DN: Toninho e Mario Jr.
DN em Brasília: Rogério e Ronaldo.
15ª Conferência Nacional de Saúde: Eurídice Ferreira, Del Papa, Jupiara Castro e Maria do Carmo Pancararus.

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".
ASUFPEL: “GT Carreira do ASUFPel - reunião, com o tema: “Grupo de Trabalho sobre Carreira” (GT Carreira
ASUFPel)
A coordenação do Sindicato dos Servidores Federais em Educação de Pelotas e Capão do Leão (ASUFPel), convida
para uma reunião, com o tema: “Grupo de Trabalho sobre Carreira” (GT Carreira ASUFPel). O evento será
realizado na próxima segunda-feira, 30 de novembro de 2015, às 17h, na sede social do sindicato. A ideia é
discutir e posteriormente montar o grupo de trabalho do sindicato.
http://asufpel.com.br/posts/413/gt-carreira-do-asufpel”.
SINTEST-RN: “SINTEST-RN e ASSUFERSA promovem confraternização natalina
Será no dia 12 de dezembro, com sorteios de prêmios e um almoço na sede da Assufersa, no horário das 12 às 17h
Filiados do SINTEST-RN e da ADUFERSA já podem retirar nas respectivas entidades, a senha para participação da
confraternização natalina, que vai acontecer no próximo dia 12 de dezembro (sábado), na Sede da Associação dos
Servidores da Ufersa – ASSUFERSA, localizada na rua Alameda das Carnaubeiras, S/N, Bairro Costa e Silva. Cada
filiado terá direito a duas senhas de acesso e uma para o sorteio dos prémios (eletrodomésticos e aparelhos
eletrônicos, além de cestas natalinas). Os filiados não residentes em Mossoró (Caraúbas, Angicos e Pau dos Ferros)
poderão receber a senha no local no dia da festa.
A confraternização terá início ao meio dia, prosseguindo até às 17 horas, com o almoço sendo servido às 13 horas,
com cardápio de churrasco, feijão verde, arroz, macaxeira, farofa e vinagrete, acompanhado por frutas:
melancia, abacaxi e mamão, além de sucos naturais, refrigerante e água. Para a sobremesa bolo e mousse. A
confraternização terá a animação de grupo musical.
“Esperamos que todos os sindicalizados participem da nossa festa de fim de ano num momento de descontração é
felicitações por mais um ano de luta em prol de melhorias no ambiente de trabalho e, principalmente, na vida
pessoal”, Afirmou o coordenador estadual do SINTEST-RN, Francimar Honorato, ao convidar todos os sócios para a
festa natalina patrocinada pelos Sindicato e pela Associação dos servidores da Ufersa”.
SINTEST-RN: “SINTEST-RN comemora criação de Comissão para turno contínuo na Ufersa
O turno contínuo é uma das reivindicações dos servidores técnico-administrativos inclusa na pauta interna da
categoria apresentada na última greve
Mais uma conquista importante do SINTEST-RN para a implantação do turno contínuo de 30 horas na Universidade
Federal Rural do Semi-Árido. Na última sexta-feira, 27, o CONSUNI da UFERSA aprovou a criação de uma Comissão
Permanente de Flexibilização de Jornada. Uma reivindicação dos servidores técnico-administrativos incluída na
pauta interna das greves de 2014 e 2015. Pela resolução, a Comissão tem prazo máximo de 30 dias para iniciar
estudo voltado a implantação do turno contínuo. “É uma conquista importante para os técnico-administrativos que
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almejam há algum tempo o sistema de horário corrido e também para a toda comunidade acadêmica que ser
atendida sem restrição de horário”, afirmou o coordenador estadual do SINTEST-RN, Francimar Honorato.
O sindicalista reconhece o empenho da Comissão Provisória, escolhida durante a greve, numa assembleia geral da
categoria. Essa comissão provisória passou avaliar as viabilidades para redução da jornada de trabalho de 40 para
30 horas semanais. “É mais um resultado positivo alcançado graças à mobilização dos servidores”, lembrou
Francimar Honorato. A greve dos servidores durou quatro meses. O coordenador do SINTEST-RN, Francimar
Honorato, frisa ainda a importância da participação de todos os técnico-administrativos junto ao trabalho a ser
executado pela Comissão Permanente de Flexibilização de Jornada uma vez que nem todos os setores da
Universidade vão poder ter o horário flexível. A Comissão será constituída por três representantes dos servidores,
um estudante, 01 professor e 02 representantes da reitoria.
O horário contínuo será implantado nas unidades que exigem regime de turnos em períodos iguais ou superiores a
12 horas ininterruptas, passando a jornada de trabalho para seis horas diárias, totalizando trinta horas semanais,
sem prejuízo da remuneração do servidor técnico-administrativo. Outra exigência é que o setor ou unidade
administrativa possua quantitativo de servidores suficientes. Outra observação é que a flexibilização de horário
não gera direito adquirido, podendo ser revogada se não forem atendidos os fins que justifiquem a sua
implantação.
Informações e entrevistas: Francimar Honorato (9 9109-8095)”.

CALENDÁRIO DE ATIVIDADES
2015
DEZEMBRO
01
01 a 04
05 e 06
07 e 08
07 e 08
08
09 e 10
09, 10 e 11
12 e 13
15
15
19

Reunião Ordinária CONAES
15ª. Conferência Nacional de Saúde - Bsb
Seminário Nacional de HUs - Bsb
Reunião com CNSC
Reunião do Comitê LGBT - ISP-Brasil – São Paulo-SP
Reunião Ordinária do FENTAS
Reunião Ordinária do CNS
Reunião Direção da FASUBRA
Plenária Nacional da FASUBRA
Reunião Democratização MEC/FASUBRA
Acerca da preparação para o Seminário sobre Assédio Moral, a ser realizada no dia 16/12/2015 –
MEC/FASUBRA
Aniversário de fundação da FASUBRA
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