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Brasília, 01 de março de 2016.
Plantão DN: Rogerio, Eurídice, Maria Angela, Genésio.
Representando Coordenação de Administração e Finanças (CAF): Mario Garofolo.

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".
SINTUFEJUF: “Assembleia Geral de 23/02/2016
Anfiteatro do Setor de Estudos Sociais
Os técnico-administrativos, reunidos em assembleia dia 23/02, às 9h no Anfiteatro do Setor de Estudos Sociais,
discutiram sobre a seguinte pauta: Paralisação Nacional na IFES, dia 24 de fevereiro. Compuseram a mesa os
coordenadores gerais Lucas Simeão e Paulo Dimas de Castro.
Paulo Dimas de Castro abre a assembleia com os informes de direção, convidando a categoria para participar do
III Seminário das Mulheres Trabalhadoras do Sintufejuf, que será realizado no dia 08 de março. Comunicou,
também, o retorno das reuniões do Grupo de Trabalho dos Aposentados no dia 2 de março, às 14h.
Em seguida, a assembleia fez um minuto de silêncio em homenagem aos companheiros falecidos nos últimos
dias, Argentino Antônio Ferreira e Dalva Esteves.
O coordenador Lucas Simeão iniciou os relatos da assembleia ocorrida no dia anterior em Governador Valadares.
Segundo ele, foi aprovado, também no Campus avançado, a adesão a paralisação. Foram debatidas, também
nessa assembleia, questões nacionais e locais, Lucas informou que os trabalhadores estão pedindo
incessantemente a retomada das obras de construção do Campus, já que os servidores não possuem a mínima
condição de trabalho. O coordenador começou então a listar os motivos que levaram a paralisação nacional,
começando pela PEC 395 que autoriza a cobrança de cursos de especialização das universidades, além de
defender os Hospitais Universitários e ser contra a cessão dos trabalhadores estatutários à Empresa Brasileira de
Serviços Hospitalares (Ebserh); contra a Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal
(Funpresp) e as demais propostas de Previdência Complementar e contra a Reforma da Previdência.
Márcio de Sá Fortes relembrou que nos dias 26 e 27 de fevereiro seria realizado o I Encontro Nacional de
Aprimoramento da Carreira, que terá como representantes da base de Juiz de Fora o Coordenador do Sintufejuf
Lucas Simeão, Márcio como representante da CIS e Heronides Meirelles. O técnico-administrativo informou
também que foi convocada uma reunião da Comissão Proquali para a manhã do dia seguinte, ele ressaltou que
na pauta não estava a discussão sobre o edital do 2º semestre de 2015. Márcio relatou que também houve uma
convocação de uma reunião com a PRO-RH para discutir o dimensionamento de carreira. Ele propôs que como
atividade de paralisação, os servidores se reunissem para discutir questões pertinentes ao dimensionamento, já
que no dia 26 de fevereiro haveria uma reunião do Consu para debater a minuta.
Flávio Sereno informou aos presentes a respeito da PEC que extingue o abono permanência que está para ser
apreciada pela comissão. Além disso, comunicou que a Fasubra protocolou um ofício no MEC questionando sobre
a possível extinção do cargo de auxiliar de enfermagem. Outro ponto abordado por Flávio foi o edital da Capes
que está aberto para as universidades abrirem cursos de especialização.
Heronides Meirelles falou a respeito da reunião da Comissão de Flexibilização das 30h que discute legalmente o
processo de flexibilização. Informou ainda que seria aberto para que os servidores contribuíssem no modelo que
está sendo criado. De acordo com Heronides, cada conselho de unidade, não mais o Conselho Superior, avaliará
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quem de fato está dentro do contexto direto da lei, sendo então preservada a autonomia dos conselhos de
unidade.
Lucas Simeão ponderou que esse modelo não seria democrático. Flávio Sereno informou que isso já acontece e
que por esse motivo, somente alguns locais conseguiram a implementação das 30h. Heronides Meirelles afirmou
que foi garantido no conselho que nada seria definido sem a aprovação da categoria.
Sérgio Crisostomo relatou a respeito da Comissão Própria de Avaliação (CPA) que avalia todos os setores da
universidade, inclusive em Governador Valadares. Ele informou que foi aprovada a mudança no regimento da
comissão para que ela seja partitária.
Rogério Silva ponderou que é preciso pensar nos aposentados também em relação ao aprimoramento de carreira
e relembrou que houve uma reunião no Comando Nacional de Greve em que estavam buscando formas de
garantir o reposicionamento para os aposentados que ficaram de fora.
Igor Coelho fez uma cobrança à direção do sindicato para que quando houver encaminhamentos da federação,
que as assembleias sejam marcadas com antecedência para melhoria do debate.
Flávio Sereno fez um encaminhamento para que a resolução que sair da comissão das 30h deverá englobar o
horário de trabalho dos setores, garantindo o funcionamento de todos em dois turnos
Rogério Silva complementou encaminhando que os técnicos montassem uma comissão para contribuir no
andamento das discussões da Comissão de flexibilização.
Ficaram definidos como encaminhamentos da assembleia: a adesão a paralisação, votada com unanimidade;
duas atividades durante o dia da paralisação, na parte da manhã discussão sobre a minuta do dimensionamento e
na parte da tarde discussão sobre a carreira do técnico-administrativo.
A assembleia é encerrada pela mesa”.
SINTUFEJUF: “O Sintufejuf convoca a categoria para assembleia dia 02 de março no Anfiteatro do Setor de
Estudos Sociais às 08h30 para relato do I Encontro da Carreira/Fasubra e ponto eletrônico na UFJF.
A UFJF recebeu uma notificação do Ministério Público Federal, onde orienta a implantação do Ponto Eletrônico
em suas unidades no prazo de 60 dias. Confira no site do sindicato, o ofício do MPF e a resposta da reitoria da
UFJF”.
SINTEST-RN: “Posse da Delegacia Sindical do SINTEST-RN acontece nesta quarta-feira na UFERSA
Tudo pronto para a posse dos novos integrantes da Delegacia Sindical do SINTEST-RN/UFERSA. A assembleia
solene de posse vai acontecer às 9h da manhã, no Auditório da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura – PROEC,
localizado no campus leste da UFERSA Mossoró. Na ocasião será servido um coffee break para os participantes.
Todos os servidores da Ufersa estão sendo convidados a participarem desse novo memento da política sindical
ufersiana. A nova coordenadoria da Delegacia Sindical de Mossoró-RN é para o Triênio 2016/2019.
A coordenadoria que toma posse nesta quarta-feira, 02 de fevereiro, tem o servidor Allyson Leandro Bezerra
Silva, como Coordenador Setorial Geral; Marcelo Victor de Oliveira Santos, Coordenador Setorial de Finanças;
Maria Kaliane de Oliveira Morais, Coordenadora Setorial de Administração e Patrimônio, além dos servidores
Fellipe Rodrigues da Silva, 1º Suplente e, Otone Viana (Mago), 2º Suplente. “Sintam-se todos convidados”, afirma
Allyson Bezerra, novo Coordenador Regional do SINTEST/UFERSA”.

CALENDÁRIO DE ATIVIDADES
2016
MARÇO
03 e 04
16
16
17 e 18
17 e 18
23

72ª Reunião Ordinária da Mesa Nacional de Negociação Permanente do SUS
Evento ISP - Comitê Nacional Coordenador da ISP Brasil, em São Paulo
278ª. Reunião Ordinaria do CNS
27ª. Reunião Ordinaria do CNS
Evento ISP - SUBRAC Brasil / Cone Sul em Montevidéu, Uruguai.
Reunião da Mesa Diretora do CNS
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II Encontro Nacional de Aprimoramento de Carreira da FASUBRA

ABRIL
01 a 03

Plenária Nacional da FASUBRA
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