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Brasília, 26 de novembro de 2015.
Plantão DN: Angela, Ivanilda, Toninho, Maria Angela e Jorginho.
DN em Brasília: Rogério.

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".
SINTEST-RN: “Servidores escolhem hoje nova diretoria do SINTEST-RN
Votação prossegue até às 17 horas nos campi da Ufersa de Mossoró, Angicos, Caraúbas e Pau dos Ferros, além da
Ufersa vão às urnas os técnico-administrativos da UFRN
Movimentação tranquila na Biblioteca Orlando Teixeira, em Mossoró, onde acontece eleição para a nova
diretoria do Sindicato Estadual dos Trabalhadores da Educação do Ensino Superior do Rio Grande do Norte –
SINTEST-RN. A votação acontece simultaneamente até às 17 horas desta quarta-feira, 25, nos campi de Angicos,
Caraúbas, Pau dos Ferros e também nos campi da UFRN. Na Ufersa estão aptos a votar 495 servidores técnicoadministrativos.
Francimar Honorato, coordenador regional do SINTEST-RN, em Mossoró, adiantou que a participação dos
servidores da Ufersa vem sendo satisfatória. Ele acredita que a eleição no âmbito da Ufersa terá boa
participação. “Peço a colaboração dos servidores que comparecem para escolher a chapa que irá representar o
nosso Sindicato nos próximos três anos”, afirmou Francimar conclamando que ainda não foi votar nessa manhã,
compareça no horário da tarde.
Em Mossoró a votação acontece no Prédio da Biblioteca Orlando Teixeira e nos demais campi da Ufersa a votação
ocorre nos auditórios dos prédios administrativos. Estão aptos a votar todos os servidores sindicalizados do
SINTEST-RN filiados até 90 dias antes da eleição. Duas chapas disputam a eleição para a nova diretoria do
SINTEST-RN. A Chapa 01, encabeçada pelos servidores Euflausino e Aparecida, que traz como lema
“Reconstrução pela Base” e, a Chapa 02, encabeçada pelos servidores Adauto e Roberto, com o lema “Base,
vamos à Luta!”.
A Chapa 01 conta com o servidor da Ufersa, Wendson (Suplência de Direção). Já a Chapa 02, os servidores
Washington (Coordenação de Políticas Sociais), João Abner (Coordenação de Educação e Formação Sindical),
Alex (Coordenação de Integração e Política Sindical) e Aldovar (Coordenação de Administração).
Outras informações com Francimar Honorato pelo número 99913-9478”.
SINTUFCE: “ASSEMBLEIA - DIA 26/11
O Sintufce convoca os servidores técnico-administrativos da UFC para a Assembleia Geral Extraordinária do dia
26 de novembro (quinta-feira), no Pátio das Mangueiras – Departamento de Patologia – Faculdade de Medicina da
UFC, às 10 horas.
Confira pauta:
1. Informes nacionais, locais e jurídicos (sobre APHs, especialização e outros);
2. Retirada de delegados para o Seminário Nacional de HUs nos dias 05 e 06/12/2015 – Brasília - DF;
3. Avaliação e encaminhamentos.
Participe!
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SINT-IFESgo: “ A categoria na base de Goiás solicita que paute na próxima reunião com o governo, dia 26/11, o
cumprimento do termo de acordo de greve 2015 (Termo de Acordo nº05/2015-MPOG), no que se refere as
seguintes cláusulas:
Cláusula nona – Publicação de portaria que estabeleça o modelo de Composição do Quadro de Servidores
Técnico-Administrativos em Educação. O prazo para cumprimento desta cláusula expira em 06 de dezembro de
2015.
Cláusula décima – Publicação do edital referente a adesão das instituições Federais de Ensino (IFE) ao Plano
Nacional de Desenvolvimento Profissional dos Servidores Integrantes do PCCTAE, para oferta de 2000 (duas mil)
vagas nos cursos de graduação e 2000(duas mil) vagas nos cursos de especialização. O prazo para cumprimento
desta cláusula expira em 06 de dezembro de 2015.
Além dessas cláusulas específicas, solicitamos informações gerais sobre o andamento e o cronograma de reuniões
para os demais pontos do acordo e que possuem prazos mais alongados para conclusão.
Acrescentamos que a falta de informações sobre os desdobramentos da greve, tem favorecido a disseminação,
em especial pelas redes sociais da internet, de “falsas” noticias e gerado grandes expectativas no seio da
categoria.
ASUFPEL: “Festa de final de ano
Música ao vivo e sorteio de brindes
A festa de final de ano do Sindicato dos Servidores Federais em Educação de Pelotas e Capão do Leão (ASUFPel)
acontecerá no dia 4 de dezembro (sexta-feira), a partir das 20h30min. O evento será realizado no CTG Thomaz
Luiz Osório, localizado na Av. Duque de Caxias, 1319 – Pelotas/RS. O cardápio será formado por churrasco e
saladas, a animação fica por conta do grupo musical "Trio Parada Dura".
Os sócios da entidade não terão custo com a entrada, crianças até 10 anos não pagam, os demais ingressos terão
custo de R$ 30,00. Os convites estarão à disposição, na secretária da entidade, da segunda-feira (23) de
novembro, até a quarta-feira (02) de dezembro. Venha confraternizar com seus amigos, participe.
ASUFPEL: Seminário Nacional dos Hospitais Universitários 2015
A coordenação do Sindicato dos Servidores Federais em Educação de Pelotas e Capão do Leão (ASUFPel) convida
para uma reunião dia 25 de novembro - quarta-feira - no auditório do Hospital Escola da UFPel (HE), situado na
R. Prof. Dr. Araújo, 538 - Centro, Pelotas - RS. O evento terá início às 17h, e a pauta é o 'Seminário Nacional dos
Hospitais Universitários 2015". O seminário foi organizado pela FASUBRA, e será realizado nos dias 5 e 6 de
dezembro em Brasilia/DF.
Sua presença é fundamental.
SINTUFEPE-UFRPE: “O SINTUFE/UFRPE convida a comunidade acadêmica para o encerramento do Novembro
Azul, campanha promovida pelo Departamento de Qualidade de Vida (DQV) para prevenção do câncer de
próstata. Nesta terça-feira, 24 de novembro, haverá uma roda de conversa, a partir das 10h, no térreo do DQV,
com o Urologista Carlos Antônio de Souza, médico do Hospital das Clínicas, que abordará a prevenção,
diagnóstico e tratamento do câncer de próstata. À tarde, a partir das 14hs, também haverá apresentação teatral
com o grupo de idosos do GEAP, consultoria Mary Kay e sorteios de ultrassonografia da Próstata. No dia do
evento, os participantes podem doar 2 kg de alimentos não-perecíveis para a festa natalina da UFRPE e
concorrer a um tablet. Participem! Sempre é tempo de cuidar da saúde! #Novembroazul

CALENDÁRIO DE ATIVIDADES
2015
NOVEMBRO
24 e 25
24 e 25
25
25

Reunião da MNNP-SUS - Brasília
Reunião Nacional de Mulheres da ISP Brasil, em Brasília
Dia Internacional de Luta Contra a Violência a Mulher
Seminário com ANDIFES/FORGEPE – aprimoramento da carreira
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25
26
27

Encontro de Mulheres - ISP
Reunião da representação da direção da FASUBRA com CNSC
Reunião GT Aprimoramento da Carreira (a confirmar)
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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