AGO-02

Brasília, 11 de agosto de 2016.
Plantão DN: Robertinho, João Portácio, Eurídice, Angela.
Em Brasília: Rolando e Darci; Rosangela, Ademar, Ana Paula, Mauro e Mozart (Conselho Fiscal).

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".
SIND. ASSUFOP: “Os técnico-administrativos em Educação da UFOP em Assembleia Geral realizada em 11 de
agosto de 2016, às 8h00 (início), decidiram aderir à paralisação nacional de 24 horas, conforme convocação da
Fasubra.
A paralisação investe nas seguintes pautas:
– Não à PEC 241 (congela salários dos servidores públicos, desmonta áreas como saúde e educação, suspende
concurso e elimina direitos históricos dos trabalhadores)
Não ao PLP 257/16 – Desmantela o funcionalismo público, em especial, os trabalhadores dos estados
– Não ao PL 4567/16 – Entrega o pré-sal para o capital estrangeiro tirando a exclusividade da Petrobrás como
operadora única de áreas estratégicas.
– Contra o desmonte do Ministério da Educação e a reforma da previdência”.

SINTESPB: “Servidores das universidades públicas paralisam atividades nesta quinta-feira para protestar contra
PL 257 e outros que tiram direito dos trabalhadores
Os servidores da Universidade Federal da Paraíba, conforme foi deliberado em assembleia-geral, que aconteceu
na última segunda-feira, no auditório da Reitoria, vão participar do Dia Nacional de Paralisação da Educação,
acatando orientação da FASUBRA com o objetivo de protestar contra o Projeto de Lei 257, PEC 241, reforma da
Previdência, projeto Escola sem partido e outras medidas de ataques aos direitos dos servidores públicos e da
sociedade brasileira.
A categoria técnico-administrativa não trabalhará neste dia 11 para se integrar à programação elaborada pelo
SINTESPB em parceria com a ADUF-JP, cujas atividades serão iniciadas com um ato político, às 09:30 horas, no
Centro de Vivência, contando ainda com o apoio do Comitê Universidade contra o Golpe.
A programação prossegue às 10:00 horas, no auditório do SINTESPB com uma palestra alusiva ao dia dos pais.
Após as atividades comemorativas, será realizada no mesmo local, às 10:30 h., uma discussão seguida de debate
sobre as consequências do PL 257/2016, PEC 241 para o serviço público e para os trabalhadores e outras medidas
que retiram direito dos trabalhadores na conjuntura atual. Atuarão como palestrantes o presidente da ADUF-JP,
Prof. Marcelo Sitcovsky e o secretário geral da CUT/PB Joel Carlos do Nascimento.
O ponto alto da programação do Dia de Paralisação da Educação será o lançamento da Frente Paraibana contra
a Lei Escola sem Partido (Lei da Mordaça), às 16:00 horas, no Centro de Vivência. Deverão participar do evento
os reitores das universidades da Paraíba, dirigentes e gestores das instituições de ensino municipais e estaduais.

1

SINTUFEPE: “Técnicos Administrativos da UFPE se mobilizam para o ato nacional de 11 de agosto
O PLC nº 257 é mais um projeto de retirada de direitos dos servidores, um ataque aos direitos e garantias sociais
como o acesso à educação, saúde, segurança e assistência social, diminuindo ainda mais o “estado de bem estar
social” previsto na Constituição de 1988.
Como os estados estão com dificuldade para continuar pagando, recorreram ao Governo Federal para renegociar,
rolar as dívidas para o futuro, esticar os prazos e pagar menos agora no período de crises. Mas isso também
resulta em pagar mais juros no futuro e esse é o grande interesse do sistema financeiro. O Governo Federal
concordou, mas impôs condições como: congelar o salário mínimo, com reflexo nos demais salários, gastar
menos com servidores, mesmo que seja preciso congelar os salários e dispensar sem remuneração parte deles;
não contratar novos servidores, mesmo que seja de necessidade para a população; aumentar a contribuição
previdenciária dos servidores, de 11 para 14% (como fez Colombo com os servidores estaduais no ano passado);
penhorar as empresas públicas, se for preciso, para pagar os juros e serviços da dívida.
Chamamos os servidores públicos, o conjunto da classe trabalhadora e a sociedade em geral para uma
Manifestação Pública contra o PLC 257, dia 11 de abril agosto (5ª-feira), a partir das 7:00 horas, na entrada do
Campus da UFPE, com café da manhã e muitas atividades.
Nesse ato também vamos realizar assembleia da categoria para deliberar por uma paralisação no dia 16 de
agosto.

SINTUFEJUF: “VIGÍLIA E PARALISAÇÃO
O Sintufejuf convoca a categoria para paralisação dia 11/08 contra os projetos de ataque do Governo aos
servidores públicos e a sociedade: O famigerado PL257/16, criado para socorrer os municípios e estados que
estão qubrados, congela os salários dos servidores públicos, amplia e dificulta aposentadoria de todos os
trabalhadores, privatização plena, não abertura de concursos públicos e a triste Escola sem partido. cartaz de
chamada..
Fiquem atento para a vigília dia 10/08: Será apresentada a Minuta de Resolução de Flexibilização das 30h na
UFJF. Pedimos para unirmos as forças e mobilizar neste momento. A luta é nossa, vamos ficar juntos de mãos
dadas. Sintufejuf. cartaz de chamada..”

SINTUFEPE UFRPE: “GIRO SEMANAL
Sindicato convoca categoria para fortalecer Paralisação Nacional
11 de agosto será mais um dia de luta pela Educação Democrática, Gratuita, Pública e de Qualidade no
calendário dos técnico-administrativos da UFRPE. Em Assembleia Geral Extraordinária realizada na manhã desta
quarta-feira (03), na Pró-Reitoria de Atividades de Extensão (PRAE), foi aprovada a adesão à paralisação
nacional. Com a deliberação, o SINTUFEPE/UFRPE está convocando toda a categoria para participar dessa
importante mobilização.
Assassino de Sandra e Icauã é condenado a 54 anos de prisão
Aconteceu nesta quarta-feira (03), às 9h, no Fórum de Olinda, a audiência de julgamento dos assassinatos da
professora Sandra Lúcia Fernandes e seu filho Icauã Rodrigues, de apenas 10 anos. O acusado pelos crimes que
foram cometidos na madrugada do dia 17 de fevereiro de 2014, Marcos Aurélio Barbosa da Silva, era namorado
da professora e confessou o duplo homicídio. Na época, o assassino foi preso na sua residência enquanto dormia
e alegou ciúmes.
Reunião Aposentados e Pensionistas
O encontro reuniu 45 servidores com o objetivo de preparar a categoria para o Encontro Regional de
Aposentados e Pensionistas, que ocorrerá no mês de setembro, em Natal-RN.
Unidades Acadêmicas
Técnico-administrativos da UAG, Clínica de Bovinos e UAST receberam na última semana a visita da direção
colegiada do SINTUFEPE/UFRPE e representantes da base para discutir sobre a Paralisação Nacional.
Curso sobre o Movimento Sindical
Estão abertas as inscrições para o curso "Movimento Sindical: História, Concepção e Prática", que acontecerá em
Dois Irmãos entre os dias 24 e 26 de agosto, com emissão de certificados e carga horária de 21 horas”.
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ASUFPEL: “Festa em comemoração aos 37 anos do ASUFPel-Sindicato
Em virtude do problema com a linha telefônica - 053-32786116 - do sindicato, estaremos com convites - limite
de 100, ao valor de R$ 15,00 - à disposição do associado no dia do evento. Lembrando que a festa acontecerá no
próximo domingo, 07 de agosto, a partir das 11h30min, no CTG Thomaz Luiz Osório.
Além do carreteiro, feijoada e som eletrônico; a Coordenação do sindicato, preparou outros atrativos, como:
mateada e brinquedos infláveis. Portanto, traga a cuia e a bomba, que a erva-mate Valério e a água quente é
por nossa conta.
Abaixo, o banner comemorativo aos 37 anos de fundação da entidade, uma história forjada no calor das lutas
pelo servidor Técnico-Administrativo em Educação de Pelotas e Capão do Leão.
PARTICIPE.
SINT-IFESgo: “Os trabalhadores TAEs da Universidade Federal de Goiás, do Instituto Federal de Goiás e do
Instituto Federal Goiano, reunidos em Assembleia Geral da Categoria no dia 05 de Agosto de 2016, após amplo
debate sobre a conjuntura nacional e os ataques aos serviços públicos e aos servidores públicos, ao Sistema
Único de Saúde, resolvem :
Aprovar indicativo de greve para a 2ª quinzena de agosto.
Pauta :
Pela retirada do projeto escola sem partido
Pela retirada do PL 257/2016
Pela retirada da PEC 241/2016
Em defesa do SUS e contra o projeto de plano de saúde acessível.
Calendário de Atividades aprovadas:
Dia 08 e 09, Caravana a Brasília, mobilização no Congresso.
Dia 10 e 11, Caravana a Brasília, mobilização no Congresso.
Dia 11, paralisação com atividade em Brasília, em Goiânia ato na Pça. Trabalhador as 15h.
Dia 12, audiência pública com Senador Paulo Pain, na assembleia legislativa de goiás as 14h.
Dia 16 paralisação com ato na Praça Cívica as 9h”.
SINTUFCE: “Em Assembleia Geral Extraordinária realizada pelo Sindicato dos Trabalhadores das Universidades
Federais no Ceará (Sintufce), na última terça-feira (02), os servidores públicos da Universidade Federal do Ceará
(UFC), decidiram, por unanimidade, realizar um ato de paralisação no próximo dia 11 de agosto, em protesto
contra a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 241/2016 e o Projeto de Lei Complementar (PLP) 257/16. As
duas medidas representam uma série de ataques do governo aos servidores e compromete o funcionalismo
público com cortes nas áreas de educação e saúde.
Os servidores técnico-administrativos da Universidade Federal do Cariri (UFCA) e da Universidade da Integração
Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab), também participaram de Assembleia Geral, realizada pelo
Sintufce nos Campi das duas instituições, na quarta-feira (03), e também decidiram, por unanimidade, aderir ao
ato de paralisação programado para o dia 11”.

CALENDÁRIO DE ATIVIDADES
2016
AGOSTO
08 a 13

Reunião do Conselho Fiscal

10

Reunião Ampliada do FONASEFE

11

Reunião entre FASUBRA/MEC, dia 11/08/16 - 5a. Feira, às 17h

11

Paralisação Nacional da Educação Atividades em Bsb (MEC) e nos Estados

11

Paralisação Nacional da Educação, a ser desenvolvida à partir do 2º Encontro Nacional de Educação.
FASUBRA construirá essa Paralisação e proporá para a UNE, CNTE e CONTEE, incorporação da mesma visando uma greve
nacional da educação.
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17

Reunião Ordinária do FENTAS - 17/08/2016 - 4ªf

17

Pleno do FNE – Fórum Nacional de Educação

18 e 19
25
26 a 28

284ª RO do CNS
SEMINARIO STUNAM - ISP - CONTUA "TRATADOS INTERNACIONALES DE
COMERCIO" - Ciudad de Mexico DF - Organiza STUNAM
ISP - CONTUA - COONGRESO XXXV - Ciudad de Mexico DF

SETEMBRO
06 a 08
09 a 11
14
14 e 15
15 e 16

Reunião DN FASUBRA
Plenária da FASUBRA
Reunião Ordinária do FENTAS
VIII Congreso Gestión Administrativa Universitaria -Ciudad
de Buenos Aires - Universidad de Buenos Aires - Organiza APUBA.
285ª RO do CNS

OUTUBRO
05
06 a 08
06 e 07
20 a 22

RO do FENTAS
Seminário Internacional: CONTUA
Temário: Concepção de estado e democracia; papel dos TAE; combate às Opressões;
Reunião do Conselho Executivo - Brasília.
286ª RO do CNS
III Encontro de Comunicação da FASUBRA – Brasília, UnB

NOVEMBRO
07 a 12
09
10 e 11

XXV Seminário Nacional de Segurança – Rio de Janeiro, RJ
Reunião Ordinária do FENTAS
287ª RO do CNS

DEZEMBRO
07

Reunião Ordinária do FENTAS

08 e 09

289ª RO do CNS

12 a 13

NUEVAS FECHAS: REUNIÓN DE LA UNIDAD DE TRABAJO SOBRE SERVICIOS DE SALUD,
GINEBRA

19

Aniversario da Fundação da FASUBRA – 38 anos

_______________________________________________________________________________________
Setor Comercial Sul (SCS) Quadra 6, Bloco A, Lote 157 - 2º andar - salas 205/207/208 – Edifício Bandeirantes – Caixa Postal 10818 - Brasília –
Fones(61) 3349.9151 / 339.4420 / 3349.1772
-E-mail: fasubra@fasubra.org.br - portal: www.fasubra.org.br
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