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DN em Brasília: Gibran, Ivanilda, Edson, Rosângela, Sônia, Neusa, Rogério, Luiz Antônio, Almiram, Antonieta,
Rolando, JP, Paulo Vaz, Garofolo, Paulo Henrique, Del papa, Rildo, Darci, Lucivaldo, Diego, Marilda, Léia Lígia,
Pedro Rosa.
CF em Brasília: Mozart, Paulão, Ademar.

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".
SINTUFEPE-UFRPE: “Assembleia Geral Extraordinária aprova nomes para plenária da Fasubra
Durante a ocasião também houve uma apresentação teatral em homenagem ao Dia Mundial de Combate à
Violência Contra a Mulher
Na manhã desta terça-feira (25), o SINTUFEPE/UFRPE realizou em frente à sede do sindicato uma Assembleia
Geral Extraordinária para escolher os delegados que irão representar a entidade na Plenária da Fasubra,
marcada para os dias 5, 6 e 7 de dezembro, em Brasília (DF). Informes gerais, análise de conjuntura e
encaminhamentos foram os outros pontos da pauta. A mesa foi composta por Feliciano Espinhara (presidindo),
Fernando Revoredo (secretariando), Mozart Robério e Heitor Barros.
Para dar início às atividades foram repassados informes sobre a eleição do SINTUFEPE/UFRPE, posse da nova
direção, festa de fim de ano e CONFASUBRA. Aproveitando a ocasião, o Movimento dos Pescadores Artesanais
informou que o governo federal está acabando com a pesca no Brasil e tem um abaixo assinado que necessita de
um milhão e quinhentas mil assinaturas em todo país para ajudar os pescadores a não perderem seus direitos.
Na avaliação de conjuntura, Feliciano Espinhara convocou o povo a ir às ruas para lutar contra a corrupção que
assola nosso país e propôs às entidades sindicais e movimentos sociais a realização de uma marcha. E em
homenagem ao Dia Mundial de Combate à Violência Contra a Mulher, o grupo Loucas de Pedra Lilás de
Pernambuco apresentou uma peça teatral sobre a Lei Maria da Penha.
Veja os encaminhamentos:
1. No ponto de tirada de delegados para Plenária da FASUBRA, foi colocado em votação e aprovado que a chapa
Sindicato é pra Lutar representasse o sindicato no evento que acontecerá nos dias 5, 6 e 7 de dezembro de 2014.
A chapa é representada pelos companheiros titulares Marcos Antonio de Brederode Acioly, Mozart Robério de Sá
Siqueira, Luciano Francisco da Silva e Vandilson Rodrigues da Silva. Como suplentes: Fernando Antonio Revoredo
Leite, Elcir Barbosa do Nascimento, Feliciano Espinhara Filho e Heitor Barros Noé da Costa. O companheiro Amil
Edardna foi aprovado a ir à plenária da FASUBRA como observador;
2. Exigir da FASUBRA a indicação de dois membros das CIS/IFES eleitos no Fórum Nacional das CIS/IFES para
compor a CNSC – Comissão Nacional de Supervisão da Carreira dos técnicos das IFES;
3. Vandilson Rodrigues da Silva irá substituir Feliciano Espinhara Filho na Comissão de Direitos Humanos da
UFRPE;
4. Assessores aprovados na assembleia de hoje: Feliciano Espinhara Filho como Assessor Sindical e Heitor Barros
Noé da Costa, como Assessor de Comunicação;
5. Foi registrado pelo companheiro Espinhara que entre as realizações da direção colegiada que esteve à frente
da entidade no período de 2012/2014, estão a adoção, reforma e gestão da Praça Francisco de Oliveira
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Magalhães (professor “Chico”) e a abertura do processo para feitura do Contrato Particular de Cessão de Uso
Gratuito, do prédio que hoje é sede da entidade, que deverá ser celebrado entre o SINTUFEPE e a UFRPE. Este
processo foi iniciado com o envio do ofício de nº046 de 14/11/2014, encaminhado pelo SINTUFEPE á Reitoria da
UFRPE;
6. Convocar os novos trabalhadores concursados da UFRPE para uma filiação em massa e explicar os novos rumos
que vêm por aí a partir de 2015;
7. Criar uma comissão para acompanhar os contratos dos terceirizados que prestam serviços à UFRPE;
8. Realizar passeata urgente na UFRPE chamando as entidades ADUFERPE, DCE/UFRPE e SINTUFEPE/UFRPE
contra a corrupção que assola o Brasil;
9. Organizar com uma comissão de membros do SINTUFEPE/UFRPE e UFPE para fazer o levantamento dos
descontos da UFRPE que estão indo pra seção UFPE.
Fortalecer as lutas para o próximo biênio é o principal objetivo da nova diretoria do SINTUFEPE/UFRPE
Solenidade de posse foi realizada nesta quarta-feira (26) na Sala dos Conselhos Superiores da universidade
“Estar em sintonia com os anseios da categoria por melhores condições de trabalho, plano de carreira bem
estruturado e salários dignos”. De acordo com a carta programa da chapa eleita “Sindicato é Pra Lutar”, é desta
forma que a nova gestão enxerga o que é estar na direção de um sindicato. E na manhã desta quarta-feira (26),
se deu início a mais essa caminhada de luta com a solenidade de posse da nova diretoria do SINTUFEPE/UFRPE,
Biênio 2014/2016, realizada no auditório da Sala dos Conselhos Superiores da universidade. Logo após, foi
oferecido um coquetel aos presentes.
Fernando Revoredo, coordenador de Comunicação da nova diretoria, parabenizou os filiados e filiadas do
sindicato que foram às urnas no segundo turno, mostrando confiança no trabalho dessa nova gestão. “Teremos
uma tarefa muito importante daqui pra frente, vamos lutar arduamente em 2015 para arrancar um novo acordo
de greve, pelos turnos contínuos e redução de jornada de trabalho para 30 horas semanais, entre várias outras
reivindicações”, complementou Revoredo.
A ocasião contou com a presença de importantes entidades de luta do estado de Pernambuco, como a Central
Sindical e Popular (CSP-Conlutas), Sindicato dos Professores da Rede Municipal do Recife (SIMPERE) e Sindicato
dos Docentes da UFRPE (ADUFERPE). A Reitora da UFRPE, Professora Maria José de Sena, também esteve
presente e ressaltou a importância de um Sindicato forte, que saiba reivindicar e legitimar os direitos dos
demais servidores, reconhecendo essa característica do SINTUFEPE/UFRPE.
Conheça todos os membros da Chapa única – Sindicato é Pra Lutar:
Coordenação Geral:
Vandilson Rodrigues da Silva– Departamento de Medicina Veterinária
Mozart Robério de Sá Siqueira–Departamento de Educação
Coordenação Administrativa e Financeira:
Luciano Francisco da Silva – Biblioteca Central
Marcos Antônio de Brederode Acioly– Departamento de História
Coordenação de Formação Política e Sindical:
Fernando Luis da Silva- Divisão de segurança universitária
Coordenação de Comunicação e Imprensa:
Fernando Antônio Revoredo Leite (CAVALO) – Editora Universitária
Coordenação de Assuntos Jurídicos:
Amil Edardna de Andrade Lima – Departamento de Ciências Sociais
Coordenação de Políticas Sociais, Esportiva e Saúde:
Erivana Cavalcanti Borges Pimentel Lira – Departamento de Qualidade de Vida
José Ronaldo Dias Magalhães- Editora Universitária
Coordenação de Políticas para as Mulheres:
Simone Regina da Costa-SCDP/UAST
Coordenação de Assuntos de Aposentados e Pensionistas:
Rui Ricardo de Almeida-PROGEST
Suplentes:
Jaqueline Ferreira Holanda de Melo- Departamento de Ciências Doméstica
Onilda Maria Reis Vieira- Departamento de Educação
Josuel Pereira de Souza- Editora Universitária
Lucilo Viana de Brito- Divisão de Segurança Universitária
Elcir Barbosa do Nascimento- Reitoria
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SINTESAM: “Segue texto sobre a decisão da categoria de encaminhar cobrança à Reitoria da UFAM para que
aconteçam as reuniões da Mesa Permanente de Negociações sobre a jornada de 30 horas de trabalho na
Universidade. A última assembleia também aprovou nomes de delegados para representar a categoria na
Plenária Nacional da Fasubra que acontece neste final de semana, para aprovação do regimento do 22º
Confasubra.
Sintesam cobra da Reitoria da UFAM reunião da mesa permanente de negociação
Os técnico-administrativos da UFAM (Universidade Federal do Amazonas) realizam uma assembleia geral e
aprovam encaminhamento de cobrança à Reitoria da UFAM de reuniões da Mesa Permanente de Negociações
sobre a jornada de 30 horas na Universidade. A categoria também aprovou os nomes de delgados do Amazonas
para a Plenária que vai deliberar o Regimento do 22º Confasubra.
O Sintesam (Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Superior do Estado do Amazonas) encaminhará, nesta
semana, ofício a Reitoria da UFAM (Universidade Federal do Amazonas) cobrando agendamento e realização das
reuniões da Mesa Permanente de Negociações sobre o processo de implantação da jornada de 30 horas de
trabalho na UFAM. A decisão foi aprovada pelos técnico-administrativos da UFAM, na assembleia geral da
categoria, realizada no último dia 28 (sexta-feira).
Na assembleia também foram aprovados os nomes dos delegados que vão representar a categoria na Plenária
Nacional da Fasubra que vai discutir e aprovar o regimento interno do 22º Confasubra (Congresso da Federação
de Sindicatos de Trabalhadores Técnico-administrativo em Instituições de Ensino Superior Públicas do Brasil),
entre outros pontos de pauta como Campanha Salarial 2015, avaliação das negociações com o governo,
aprovação de contas de 2013 e primeiro semestre de 2014, e recomposição da direção nacional da entidade. A
plenária vai acontecer neste final de semana, em Brasília, nos dias 5,6 e 7. Os delegados do Amazonas são José
Nilton Pereira, Francisco das Chagas Parente de Araújo Júnior, Miguel Ângelo Costa Antony e Crizolda Assis de
Araújo.
Quanto à Mesa Permanente de Negociações para discutir o processo de implantação da jornada de 30 horas e
trabalho na UFAM, a Coordenadora geral do Sintesam, Crizolda Araújo, explicou que a Reitoria da Universidade
acatou a reivindicação da categoria, encaminhada na forma de abaixo-assinado à Administração Superior da
UFAM. À época, a reitora Márcia Perales Mendes da Silva informou, por meio de ofício, o agendamento, pela
Administração Superior, de uma reunião realizada no dia 23 de outubro com a finalidade de diálogo sobre o
assunto.
A Reitoria baixou a portaria 3318/14, em 7 de novembro, designando os nomes dos membros integrantes da
mesa de negociações. Contudo, nenhum encontro foi realizado até o presente momento, o que levou a direção
do Sintesam a propor o encaminhamento de novo ofício à Administração Superior da Universidade cobrando a
realização imediata das reuniões.
O terceiro ponto de pauta da assembleia foi o anuncio da eleição da chapa Transparência e Luta, no pleito para
escolha do Conselho Fiscal do Sintesam, realizado em 25 de novembro. A chapa única, empossada no último dia
27, tem como titulares Hélio Braz da Silva (UEA), Cristhiane Martins Lima e José Nilton pereira da Silva (ambos
UFAM), os suplentes são Maria Cleide Sanches Braga, João da Silva Araújo e Erika Miranda Maciel (UFAM).
A eleição do Conselho Fiscal foi coordenada pela Comissão Eleitoral que teve como membros Ana Grijó dos
Santos (presidente), Ana Cristina Pereira Rodrigues (secretaria), e os membros Marcos Antônio de Queiroz e Luiz
Carlos Bonates de Oliveira, um representante da chapa e o suplente Francisco Viana do Nascimento.”
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1a4

Reunião de Direção Nacional

2

Audiência SRT-MTE

2a8

Reunião do Conselho Fiscal FASUBRA

5a7

Plenária Nacional Estatutária e Confraternização

10 e 11

Reunião Ordinária CNS
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11 e 12

1º dia da CIRH concomitante com 2º dia do pleno do CNS.
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