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Brasília,17 de abril de 2013.
Plantão de Direção: Antonieta, Edson Lima e Charles e JP.
Presente em Brasília: Rolando, Paulo Henrique, Rogério e Ronaldo.
Reunião CONSUNI/MS (EBSERH) (16): Diego, Rosangela, Rogério e Garofolo.
Reunião da CIRH (16 e 17): Crizolda.

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! Com o intuito de atualizarmos a relação das entidades de base, solicitamos o envio
com a maior brevidade possível, dos dados nome/sigla, endereço, telefone, e-mail.
SINTESPB: " Posse dos representantes dos servidores da UFPB no Consuni acontece na sua próxima reunião
Os servidores técnico-administrativos da Universidade Federal da Paraíba (UFPB) elegeram os cinco
representantes para o Conselho Universitário da instituição. Os escolhidos estarão aptos a participar do
Conselho, com poder de voto, a partir da homologação da reitora Margareth Diniz na próxima reunião do
colegiado.
A votação ocorreu nos campi de João Pessoa, Areia, Bananeiras e Litoral Norte (Mamanguape e Rio Tinto) com a
participação de cerca de 20% dos técnico-administrativos da universidade.
Foram eleitos, para cada vaga, um titular e um suplente. De acordo com os votos obtidos por cada candidato os
eleitos foram: José Rômulo Batista Xavier (594 votos), Verônica Pacheco da Silva (570 votos), Vicente Bernardo
de Sousa (564 votos), José Valdevino Neto (477 votos) e Andreia Maria Alves Machado (411 votos).
O Conselho Universitário – Consuni – é composto pela Reitora, como Presidente; Vice-Reitor, como VicePresidente; Pró-Reitor de Administração; Pró-Reitor de Planejamento e Desenvolvimento; Diretores de Centros;
um representante do pessoal docente, de cada centro; representante do pessoal discente; representante do
pessoal técnico-administrativo; e por um representante da comunidade (Conselho Social Consultivo).
Comissão Eleitoral
A Comissão Eleitoral, que cuidou da organização do pleito, foi formada pelos seguintes representantes: Napoleão
Sobral Crispim, Marizete Fernandes de Lima, Roberta Quirino do Nascimento e Antonio Luiz de Albuquerque".
SINTUFEJUF: " Assembleia no HU dia 11-04-2013
Na tarde do dia 11 de abril, os técnico-administrativos da UFJF se reuniram em assembleia no auditório Gilson
Salomão, na unidade do bairro Santa Catarina, com pauta única: avaliação do Consu – Conselho Superior, da
Universidade Federal de Juiz de Fora. A assembleia aconteceu após a adesão à EBSERH – Empresa Brasileira de
Serviços Hospitalares ter sido aprovada, por 29 a 22 e uma abstenção, em reunião do Consu UFJF, na tarde/noite
do último dia 9 de abril.
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Os primeiros pronunciamentos foram os informes locais. O coordenador geral, Lucas Simeão, lembrou aos
presentes da eleição para a composição dos 11 cargos da Comissão Própria de Avaliação (CPA) da Universidade,
que começa a partir deste mês. A Comissão é composta por professores, alunos, técnicos e até representantes
da sociedade civil. A coordenadora, Janemar Melandre informou sobre os novos valores do Programa de Apoio à
Qualificação – Graduação e Pós-Graduação stricto sensu (Proquali), que oferecerá 65 bolsas de graduação e 270
de pós-graduação aos servidores da UFJF, e o incentivo será fixo, R$ 700 para graduação e R$ 1.600 pra pósgraduação. A Coordenadora do Sintufejuf Janemar, também relatou uma conversa com o Diretor do HU/UFJF,
Dimas Augusto, na qual o professor diz que o Reitor Henrique Duque viajou à Brasília, e que a secretária da
EBSERH já agendou uma reunião com ele para o dia 16/04. Até o dia 18/04 o HU continuará atendendo apenas
consultas marcadas e os pacientes que já estão internados, quinta-feira (18) Dimas fará uma reunião com os
funcionários do hospital para novas orientações.
Os técnico-administrativos que fazem parte do Consu da UFJF e que estavam presentes, Lucas Simeão, Paulo
Dimas, Emanuel Braz, Janemar Melandre, José Fanias, se organizaram para relatar as impressões da reunião, que
é fechada aos conselheiros. A avaliação geral foi que os conselheiros se sentiram pressionados com a atual
situação do HU, que funciona com redução de 1/3 nos atendimentos e por isso, não tiveram tempo para pensar
nas opções, adesão ou não à EBSERH. Foi aberto um espaço para perguntas e dúvidas sobre a reunião.
A assembleia seguiu com novos debates e com as falas de alguns companheiros como Márcio de Sá Fortes, que
parabenizou o trabalho do Comitê em Defesa do HU e questionou o posicionamento do reitor, por que não usou
de sua influência para mobilizar representantes públicos para barrar a empresa? Outros servidores também
questionaram a veracidade das declarações do Reitor sobre o corte de verbas destinadas ao custeio do hospital.
Maria Ângela enfatizou que apesar da derrota é hora de levantar a cabeça e tornar pública a situação da EBSERH
na UFJF.
A assembleia aprovou as seguintes propostas: confecção de material visual de repulsa aos membros que votaram
“sim” à EBSERH, tal como banner, cartazes, carta de repúdio e faixas, feita pela servidora Maria Ângela. A
realização de uma assembleia, não deliberativa, com os três seguimentos da universidade, técnicoadministrativos, docentes e estudantes, com pauta sobre a EBSERH, por Paulo Edson. Também foram aprovadas
a luta pela participação dentro da comissão de fiscalização da EBSERH no HU/UFJF, por Ana Cláudia, a
ratificação do “Comitê em Defesa do HU”, por Maria Ângela, e que haja algum representante do comitê, ou
alguém que pergunte em nome do comitê, na caravana até Brasília no dia 23, se houve ou não o corte de verbas
para o HU/UFJF, por Fabrício Linhares".

CALENDÁRIO DE ATIVIDADES
2013
.

ABRIL
17
17
22 e 23
24
24
22 a 26
25 e 26
25

Reunião do Fórum Unidade de Ação - Brasília
Reunião Fórum Nacional de Entidade do Serviço Publico Federal - Brasília
Reunião dos Vigilantes. Pauta: Organização do Seminário Nacional, Capacitação,
Terceirização e acompanhamento de projetos de lei - Brasília
Marcha Nacional à Brasília - Fórum de Entidades dos SPF's, Movimentos Sociais,
Movimento Estudantil, Organizações Sindicais
Reunião Ordinária MNNP-SUS
Reunião Conselho Fiscal
Seminário de Sensibilização - MNNP-SUS
Seminário Nacional de Luta contra o Racismo – Brasília

MAIO
06 a 08
7

Reunião da DN
Reunião Ordinária do FENTAS
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8e9
9 a 11
13
2ª quinzena de
maio ou 1ª
quinzena de junho
27 a 29

Reunião Ordinária do CNS
Plenária Nacional da FASUBRA
DIA NACIONAL DE DENUNCIA DO RACISMO
Realização do Encontro de Negras e Negros e Militantes Antirracismo da FASUBRA
Sindical
Encontro Regional NORDESTE 1 - SINTES-PB (Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Rio Grande
do Norte, Sergipe e Bahia)

JUNHO
4
5e6
19 a 21

Reunião Ordinária do FENTAS
Reunião Ordinária do CNS
Encontro Regional SUDESTE 1 - SINTUFES (Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo e
Juiz de Fora)

JULHO
9
10 e 11

Reunião Ordinária do FENTAS
Reunião Ordinária do CNS

6
7e8

Reunião Ordinária do FENTAS
Reunião Ordinária do CNS

10
11 e 12

Reunião Ordinária do FENTAS
Reunião Ordinária do CNS

8
9 e 10

Reunião Ordinária do FENTAS
Reunião Ordinária do CNS

5
6e7

Reunião Ordinária do FENTAS
Reunião Ordinária do CNS

10
11 e 12
19

Reunião Ordinária do FENTAS
Reunião Ordinária do CNS
Aniversário FASUBRA Sindical

AGOSTO

SETEMBRO

OUTUBRO

NOVEMBRO

DEZEMBRO
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