FEV-02

Brasília, 24 de fevereiro de 2016.
DN em Brasília representando a Coordenação Geral (CG): Maria Angela e Adriana Stella.
Representando Coordenação de Administração e Finanças (CAF): Mario Garofolo e Rolando.
Reunião MEC: Léia de Souza, Del papa, Paulo Vaz, Fatinha, Rafael Pereira.
Base: Dudu.

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".
Sindicatos paralisam atividades hoje
SINTUFES: “Quarta-feira, 24 de fevereiro é Dia Nacional de Luta em Defesa dos HU’s, com paralisação, nas
instituições federais de ensino superior. É dia de mobilização nacional dos trabalhadores técnico-administrativos
em Educação, puxada pela Fasubra. Aqui no Estado, o Sintufes convoca as trabalhadoras e os trabalhadores a
comparecerem na assembleia geral da categoria, que será realizada a partir das 09 horas, no Hucam, campus de
Maruípe, em Vitória.
TRANSPORTE: O Sintufes vai disponibilizar transporte para levar as trabalhadoras e os trabalhadores de
Goiabeiras para o Hucam. A van sairá a partir das 07h30 da sede do sindicato. Entre nesta luta!
A assembleia terá palestras sobre cessão dos TAE’s para a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EB$ERH);
assédio moral; abono permanência; insalubridade no serviço público (RJU x CLT).
Após o almoço, será realizada uma reunião ampliada da assembleia, onde com mesa sobre o Funpresp e o PLS
555/15. A programação se estende até o turno noturno, quando ocorre reunião ampliada sobre a reforma da
previdência. “Convocamos toda a categoria a participar deste dia, que é uma mobilização nacional, onde vamos
reforçar a nossa posição em favor de um Hucam 100% público e vinculado à Ufes, bem como vamos tratar de
assuntos de grande interesse da classe trabalhadora, além de discutir projetos de lei e outras medidas do
governo federal voltadas para retirar direitos dos trabalhadores e da população. Todos devem participar desta
luta”, frisa a diretoria colegiada da entidade.
Confira a programação do Dia Nacional de Luta em Defesa dos HUs – Local: Hucam
7h – Café da Manhã
9h – Assembleia Geral
Pauta:
Informes: Local e Nacional;
EBSERH, Cessão dos TAE’s do RJU e Abono Permanência;
Plano de Lutas 2016;
O que ocorrer.
Palestras:
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 Assédio moral, cessão de servidores RJU para EB$ERH e abono permanência – Palestrante: advogada do
Sintufes Luna Ramacciotti
 Insalubridade no serviço púbico RJU x CLT – Palestrante: Diretora do Departamento de Atenção à Saúde
(DAS), Daniela Simões Freitas Motta.
?À tarde
14h – Reunião Ampliada da Assembleia Mesa sobre FUNPRESP e PLS 555/15
17h – Lanche
19h30 – Reunião ampliada da Assembleia Mesa sobre PLS 555/15 e Reforma da Previdência
20h30 – Encerramento.
See more at: http://www.sintufes.org.br/index.php/24-de-fevereiro-dia-nacional-de-luta-em-defesa-dos-hussintufes-realiza-assembleia-geral-e-atividades-no-hucam-para-marcar-a-data-no-es/#more-3267”.
SINTEST-RN: “Pela manhã, os trabalhadores técnico-administrativos realizaram um ato público em frente
ao Hospital Universitário Onofre Lopes em Natal-RN, contra a cessão de servidores à Empresa Brasileira de
Serviços Hospitalares (Ebserh).
Após, seguiram em marcha à Câmara Municipal para audiência pública solicitada por Sandro Pimentel, técnicoadministrativo da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN).
Com o tema: "Cessão de servidores dos hospitais universitários: solução, caos ou abandono?", a audiência tem o
objetivo de discutir as relações de trabalho no ambiente hospitalar.
A adesão à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) para gestão de alguns hospitais universitários
tem gerado desconforto nas relações interpessoais entre trabalhadores estatutários – servidores públicos do
Regime Jurídico Único (RJU) – e trabalhadores celetistas – funcionários de empresa pública, regidos pela
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT)”.
SINDIFES: “Nas bases do SINDIFES houve mobilização e panfletagem.
No Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) em Belo Horizonte, houve panfletagem
e conversa com os trabalhadores e o público.
Base: instituições federais de ensino (IFES) de Belo Horizonte (UFMG e CEFET-MG e IFMG) e da Universidade
Federal do Vale do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM)”.
SISTA-MS: “Mobilização dos trabalhadores na entrada do Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian em
Campo Grande-MS, com panfletagem”.
SINDITFES: “Trabalhadores técnico-administrativos fecharam o portão do Hospital Universitário João de Barros
Barreto em Belém-PA”.
SINTUFSCar: “Reunidos em assembleia na manhã de hoje, os servidores da Universidade Federal de São Carlos
(UFSCar) aprovaram a paralisação.
Os trabalhadores são contrários à PEC 395/2014 que estipula a cobrança dos cursos de especialização nas
universidades, em defesa dos Hospitais Universitários e 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”.
SINTUFCE: “Cerca de 400 pessoas participam, agora, do ato na Maternidade-Escola Assis Chateaubriand (Meac)
da Universidade Federal do Ceará (UFC) contra a cessão de trabalhadores técnico-administrativos para a Ebserh.
Trabalhadores terceirizados, que serão demitidos, também fortalecem a luta.
APTAFURG: “Categoria deliberou por paralisar e fazer entrega de ofício ao reitoria solicitando celeridade no
processo das 30 horas locais e reivindicações da pauta nacional”.
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SINTUFS: “Em Sergipe, técnicos administrativos se reuniram na porta do Hospital Universitário em Aracajú, para
lutar contra a privatização dos serviços públicos e em defesa dos direitos, com panfletagem e diálogo com a
população, além de debate sobre Ebserh e Funpresp”.

CALENDÁRIO DE ATIVIDADES
2016
FEVEREIRO
15 a 26
24
24 e 25
26 e 27
27 e 28

Reuniões/Seminários nos estados para discussão sobre a PROPOSTA de pauta aprovada na reunião ampliada
Paralisação Nacional nas IFES contra a EBSEH
Reunião do “Grupo de Trabalho Aprimoramento da Carreira” - MEC
I Encontro Nacional de Aprimoramento da Carreira da FASUBRA
Reunião Ampliada dos SPFs em Brasília para definir a pauta e ações da Campanha Unificada 2016.

MARÇO
03 e 04
16
16
17 e 18
17 e 18
23
31

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
II Encontro Nacional de Aprimoramento de Carreira da FASUBRA

ABRIL
01 a 03

Plenária Nacional da FASUBRA

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