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Brasília, 13 de maio de 2013.

Presente em Brasília: Rolando.
CF em Brasília: Leonir, Rudnei, Ademar, Paulão e Mauro Mendes.

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.
SINTESPB: “ ATENÇÃO - ASSUFBA, SINTUFS, SINTUFAL, SINTESPB, SINTUFEPE, SINTUFEPE-Rural, SINTEST-RN,
Senhores(as) Diretores(as),
Mais uma vez informamos que o Encontro Regional da FASUBRA Nordeste II será realizado no período de 27 a
29/05/2013, no Auditório de Fonoaudiologia do CCS/UFPB, em João Pessoa/PB, para discussão dos seguintes
temas: Conjuntura, EBSERH/FUNPRESP, Carreira/Jornada de 30 horas, Negociação Coletiva/Direito de Greve e
Terceirização. A programação detalhada com a organização da discussão dos temas ainda não foi apresentada
pela FASUBRA.
Para organização do evento, é necessário que os Estados do Rio Grande do Norte, Pernambuco, Alagoas,
Sergipe e Bahia, informe até o dia 17/05/2013 o quantitativo de servidores que vão participar deste
Encontro.
Para hospedagem serão oferecidas várias opções de hotéis e pousadas a preço negociado através da empresa
Apoio Tur (em anexo). Contato para hospedagem deverá ser feito através dos telefones: (83) 2106.5000 –
TELEFAX: (83) 2106.5011/12. E-mail: contato@apoiotur.com.br. A aquisição de passagem aérea também poderá
ser feita através da empresa Apoio Tur.
Pela distância dos hotéis para o evento será necessário translado. Neste caso as delegações que não estão vindo
em transporte próprio deverão informar da necessidade. A alimentação será feita em restaurantes situados
próximos ao campus da UFPB com preços acessíveis. AS DESPESAS DE TRANSPORTE, HOSPEDAGEM e
ALIMENTAÇÃO SERÁ POR CONTA DAS ENTIDADES”.
SINTESPB: “Na UFPB a luta contra a EBSERH continua. A Reitora colou em pauta a adesão do HULW a EBASERH
dia 30/04/2013 sem a ampla discussão no âmbito da Universidade. Houve uma grande pressão dos servidores
estudantes e professores, a sessão foi suspensa, a reitora realizou uma outra reunião no mesmo dia com portas
fechadas em seu gabinete com acesso apenas dos que votaria favorável, tendo aprovado a adesão. Estamos
tentando a anulação da decisão na justiça e fazendo o embate político tendo em vista que o contrato só será
assinado posteriormente. Na UFCG o CONSUNI contra a adesão no ano passado, no período em que havia disputa
para eleição de Reitor e a Diretora do Hospital Universitário Alcides Carneiro é contra a adesão.
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Ainda no âmbito da UFCG a luta é contra a implantação do ponto eletrônico biométrico que está sendo imposto
sem discussão. Defendemos o controle de frequência com a aprovação prévia da norma de funcionamento e que
seja realizado não de forma biométrica mas no sistema próprio da universidade.
Na UEPB a greve dos servidores foi encerrada em função de decisão judicial. O movimento conseguiu apenas a
implantação do vale-alimentação que ainda não exista e o reajuste salarial ainda continua pendente. Os
professores continuam em greve mesmo pagando uma multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
O SINTESPB está sediando o Encontro Regional da FASUBRA Nordeste II, no período de 27 a 29/05/2013, em João
Pessoa/PB, e espera um apoio financeiro da Federação já que se trata de um Encontro promovido pela FASUBRA
e não pode ser custeado apenas pelas entidades de base. Esperamos também a colaboração das entidades que
compõem a Região Nordeste II de nos informar até o dia 17/05/2013 a quantidade de participantes no referido
evento”.
SINTUFEJUF: “Delegação de Juiz de Fora – 06/05/13
A delegação dos trabalhadores em educação da UFJF para a Plenária Nacional da Fasubra dos dias 8, 9 10 e 11
de maio no Rio de Janeiro será formada por: Rosangela Marcia Frizzero (pela direção); Lucas da Silva Simeão
(pela base, do coletivo Tribo); Nilza Lino da Silva (pela base, do coletivo Tribo) e Maria Ângela Ferreira Costa
(pela base, do coletivo Vamos à Luta e Independentes).
Assembleia geral do dia 3 de maio
Na assembleia realizada na última sexta-feira, 3 de maio, foi realizada a eleição para delegados que participarão
da próxima Plenária Nacional da Fasubra. A Plenária será no Rio de Janeiro, nos dias 8, 9, 10 e 11 de maio, com
programação semelhante ao Encontro Regional da Federação. A Coordenadora Rosangela Márcia Frizzero foi
referendada como delegada pela direção. Na votação das chapas, o resultado ficou da seguinte forma: 19 votos
para a chapa 1 (Coletivo Tribo) e 13 votos para a chapa 2 (Coletivo Vamos à Luta e Independentes). Com isso,
serão 2 delegados para a chapa 1 e um delegado para a chapa 2.
Além dos informes locais, a assembleia teve como pauta os relatos da marcha nacional realizada em 24 de abril.
Os seguintes pontos foram destacados pelos caravaneiros que falaram ao público da assembleia:
- “Chega de ataques aos trabalhadores” foi a pauta de destaque da marcha;
- Várias categorias participaram do protesto, além do movimento social organizado;
- Foi uma marcha bonita, em que a organização conseguiu colocar os trabalhadores nas ruas;
- Mobilização conquistada em torno do plebiscito nacional sobre a EBSERH, com mais de 60 mil assinaturas e
expectativa de chegar em 1 milhão;
- Necessidade de mobilização ainda maior contra o PLP 1992/07 (criação da fundação estatal de direito privado
no âmbito do serviço público);
- Representou o grau de mobilização e responsabilidade da nossa categoria. Na marcha da CUT (anterior a esta)
houve boicote de outras centrais como a Conlutas; nesta marcha, organizada pela Conlutas, houve boicote da
CUT. Demos o exemplo de que trabalhamos fora destas divisões;
- O caminhão de som não conseguiu atingir todos. Quem estava atrás não ouvia as palavras de ordem da marcha;
- Mais mulheres participaram da mobilização e a juventude também;
- Poderia disponibilizar mais vagas pra caravana da próxima vez;
- Deveríamos ter mais apoio nas caravanas, no quesito de infraestrutura, como banheiros químicos, a fim de
possibilitar mais adesão ao movimento.
Nos informes, Maria Ângela destacou que o hospital universitário do Espírito Santo está em greve por conta da
EBSERH. Lá foram feitas duas listas, uma de servidores que permanecem no hospital cedidos à empresa e outra
dos que vão para outros setores da universidade, o que causou grande indignação na base. Ela destacou que é
possível a situação ser semelhante em Juiz de Fora, ou seja, a situação das pessoas do HU da UFJF também não
será fácil.
Flávio Sereno, que é conselheiro de graduação, lembrou que na próxima pauta deve constar a votação do
regulamento acadêmico da UFJF, conhecido como RAG. Ele solicitou uma discussão dos técnico-administrativos
sobre o assunto pois há capítulos que trazem censura ao movimento estudantil e os próximos podem ser os
trabalhadores. Além disso, a discussão iria nortear a votação dos conselheiros.
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Fabrício Linhares destacou que o Reuni veio com uma expansão compartilhada com a iniciativa privada, é a
EBSERH, é a terceirização. “Decidimos nos organizar contra o Reuni e ocupamos a reitoria na época. Saiu o
resultado do processo: fomos condenados a pagar R$ 5 mil”, relatou. O defensor público vai fazer a nossa
defesa. “A reitoria não tem puder em marginalizar a luta por uma universidade melhor. A procuradoria é o
advogado da universidade, tem que ter o consentimento da administração superior para agir”. Fabrício disse
esperar o apoio dos colegas, também ao DCE pois a entidade também terá que pagar.
Jane Melandre comentou que nos dias 6 e 7 acontecem reuniões em Brasília sobre a EBSERH entre a empresa e
representantes das universidades. Destacou que o sindicato vai lutar pelos trabalhadores do HU. Ele mencionou
que o governo “está mandando coisas para a categoria e ela não está vendo” porque foram abertas vagas para a
área de saúde nos concursos que acontecerão nas universidades. No Rio de Janeiro estão previstas 40 vagas só
para médicos. Na área de enfermagem a UFJF terá 8. O que o governo está querendo com a abertura de vagas
de saúde sendo que a política é a EBSERH? Este foi o questionamento que ela apresentou aos colegas.
Rogério e Maria Ângela relataram a participação no evento sobre desigualdades sociais que aconteceu em
Brasília logo depois da marcha. “Fizemos o resgate das bandeiras da federação e da história de lutas por que
passamos para chegar à participação de negros na Fasubra”, contou Rogério. Ele mencionou que o Sintufejuf vai
retomar as reuniões do GT Antirracismo neste mês de maio, com reuniões sempre às terceiras terças-feiras do
mês (começando dia 21 de maio). Ele disse também que Juiz de Fora é a segunda opção de base realizadora do
Seminário de Negras e Negros da Fasubra, sendo a primeira, São Luiz - Maranhão.
Maria Ângela destacou algumas discussões que devem avançar nestes espaços da Fasubra e dentro do nosso GT,
como as cotas, as questões referentes à mulher negra, violência, pobreza, acesso à educação e ao mercado de
trabalho, entre outras.
Foi informado à assembleia que as faixas produzidas a partir da assembleia anterior no HU ficaram na secretaria
de comunicação da UFJF para autorização de fixação. Essa política da universidade – de que tem que passar pela
comunicação antes de ir para o campus – foi questionada pela trabalhadora Elaine. Ela destacou “como fazer
política pedindo bênção?”. Alguns colegas reforçaram, dizendo que “estamos sendo cerceados da democracia no
campus”. A mesa apresentou a proposta de que as faixas sejam colocadas e se forem tiradas pela universidade
os trabalhadores colocam de novo. Lucas Simeão destacou que é preciso contar com a presença dos
trabalhadores na hora de colocar esses materiais, “tem que ter gente na rua”.
SINTUFES: “Vimos por meio deste informar que foi deflagrada hoje a greve no Hospital Universitário Cassiano
Antônio de Moraes. O Reitor da UFES de forma autoritária assinou o contrato de adesão a EBSERH no dia 15 de
abril do corrente ano e homologou no Conselho Universitário, em regime de urgência dia 25 de abril. No dia 26
de abril foi publicada uma lista na página da UFES onde mais de 100 trabalhadores foram colocados em
disponibilidade sem nenhum critério.
A deflagração da Greve está repercutindo de forma positiva na imprensa, pois no Espírito Santo todos os
hospitais do estado estão também sendo entregues as Organizações Sociais.
A pauta da nossa greve é: Contra a EBSERH; Não subordinação dos trabalhadores do HUCAM a gerencia da
EBSERH; Pela manutenção da jornada de trabalho de 30 h; Pelo livre direito de opção dos trabalhadores do
HUCAM de continuar no seu local de trabalho vinculado a UFES.
É importante ainda ressaltar que o HUCAM está sem direção, pois a direção que encaminhou todo processo de
implantação da EBSERH junto com a reitoria foi de descartada pela mesma.
A partir de hoje só será atendido os programas especiais e estamos trabalhando para a redução da internação e
como consequência a redução do número de pacientes internados.
Solicitamos que esta notícia seja disponibilizada na página da FASUBRA”.
SINTUR-RJ: “SINTUR: “Ofício nº 49/SINTUR-RJ

Em, 07/05/2013

Da: Diretoria Colegiada do SINTUR-RJ
À Magnífica Reitora da UFRRJ
(Profª Ana Maria Dantas Soares)
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Conforme informamos na reunião da direção com a reitoria realizada no dia 03 de maio de 2013, a categoria que
já havia paralisado suas atividades por 24:00 horas no dia 18 de abril, aprovou em assembléia realizada no dia
07 de maio de 2013, greve por tempo indeterminado a partir desta data.
Essa decisão ocorreu depois que se confirmou através do Ofício nº 305/13-GR/UFRRJ de 06/05/2013, que a
reitora Ana Dantas acataria a determinação do TCU, retirando os percentuais de Insalubridade e Periculosidade.
A greve foi deflagrada após a avaliação dos Técnico-administrativos de que os locais de trabalho continuam
insalubres, sendo assim, é inviável continuarmos exercer nossas funções nestes locais sem receber os
percentuais correspondentes.
Os Técnico-administrativos esperam que a reitora Ana Dantas conhecedora da realidade de péssimas condições
de trabalho na UFRRJ reforçado através de pautas unificadas denunciando tal realidade utilize a prerrogativa da
autonomia universitária que lhe cabe e mantenha os percentuais de Insalubridade e Periculosidade e não punir
ainda mais os trabalhadores desta Instituição”.
SISTA-MS: “DATA: 14 DE MAIO DE 2013.
HORÁRIO: 08H30MM.
LOCAL: CONCHA ACÚSTICA DA UFMS.
Pauta:
1 - Informes Locais e Nacionais;
2 - Aprovação das Normas para Eleição do Conselho Fiscal do SISTA/MS;
3 - Relatório da Plenária Nacional Estatutária da FASUBRA-Sindical;
4 - Outros Assuntos”.

CALENDÁRIO DE ATIVIDADES
2013
MAIO
13 a 17
13
17
2ª quinzena de maio
ou 1ª quinzena de
junho

Reunião do CF em Bsb
Dia Nacional de Denúncia do Racismo
Audiência MEC, GT-Aposentados
Realização do Encontro de Negras e Negros e Militantes Antirracismo da FASUBRA Sindical

27 a 29

Encontro Regional NORDESTE 1 - SINTES-PB (Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Rio Grande do Norte,
Sergipe e Bahia).

3
4
5e6
19 a 21

Reunião do Fórum Entidades Sindicais da Saúde
Reunião Ordinária do FENTAS
Reunião Ordinária do CNS
Encontro Regional SUDESTE 2 - SINTUFES (Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo e Juiz de Fora).

8
9
10 e 11

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

5
6
7e8

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

JUNHO

JULHO

AGOSTO

SETEMBRO
10
11 e 12

Reunião Ordinária do FENTAS
Reunião Ordinária do CNS

7
8
9 e 10

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

OUTUBRO

4

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
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