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Brasília, 24 de janeiro de 2014.

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: “Segue breve relato sobre a participação do SINTEST na marcha e manifestação na inauguração do
estádio Arena das Dunas, bem como, do lançamento da campanha salarial nacional, em conjunto com outras
categorias do funcionalismo público estadual, em Natal/RN, em 22.01.14, das 12h às 18h.
A bancada do SINTEST/RN foi a primeira a chegar ao Chopping Midway Mall (principal avenida da entrada de
Natal), para concentração que começou ao meio dia, com seus materiais de agitação: bandeiras do nosso
sindicato, faixas e adesivos alusivos aos turnos contínuos e outros pontos da pauta, tendo participado das
primeiras falações em frente ao Midway Mall. Com um número representativo de companheiros da base, nosso
sindicato se destacou logo no início pelo trabalho da coordenação e assessoria de comunicação sindical, com
entrevistas e imagens fotográficas de dirigentes sindicais e ativistas durante a concentração, além da
visibilidade que o SINTEST/RN deu no cruzamento (esquina) das Avenidas Bernardo Vieira com a Salgado Filho.
Com a saída da marcha às 15h, os militantes da nossa categoria caminhou em coluna com muitas bandeiras do
nosso sindicato e faixas que repudiaram a EBSERH, além das palavras de ordem que foram puxadas pela
coordenação da manifestação. Na chegada ao Arena das Dunas, o SINTEST foi um dos primeiros sindicatos a fazer
intervenção pública denunciando os governos; Carlos Eduardo, Rosalba e Dilma. Durante toda manifestação em
frente ao Arena das Dunas, nossa coluna de militantes se comportou de forma positiva e acompanhando todo
desenrolar da manifestação e interagindo com os demais sindicalistas presentes ao ato. Tudo isso e mais outros
pontos, fez com que façamos um balanço extremamente positivo da participação da representação da nossa
categoria nessa manifestação. Com aproximadamente 500 (quinhentos) manifestantes, a marcha chegou a frente
do Arena das Dunas, com palavras de ordem que remetiam a um repúdio aos governos do município, do estado e
federal, tendo sido "recebido" por um aparato militar de aproximadamente 200 (duzentos) homens, com a
chegada da presidenta DILMA às 17h, aconteceram pequenos confrontos entre os manifestantes e a força de
repressão do governo estadual, tendo os Black Bloc protagonizado algumas ações antimarxistas, mas, que foram
respeitadas por todos presentes.”
SINTUFAL: “Em Alagoas o Sintufal sediou, na manhã do dia 22, reunião de criação do Fórum Local dos Servidores
Públicos Federais e lançamento da Campanha Salarial 2014. Participaram o Sindjus, a Adufal e o Sintetfal. Uma
nova reunião foi agendada para o dia 30 deste mês.
Segue publicação do nosso site sobre evento:
Reunião cria fórum dos federais e lança campanha salarial 2014
A sede do Sintufal foi palco, na manhã desta quarta-feira (22/01), do lançamento do Fórum das Entidades
Estaduais dos Servidores Públicos Federais. O objetivo da organização é mobilizar categorias do setor para
Campanha Salarial deste ano. Além do Sindicato anfitrião estavam presentes representantes da Adufal, Sintetfal
e Sindjus.
Logo depois de avaliarem o nível de mobilização de cada categoria de servidores federais, os representantes das
entidades classistas discutiram a realização de um seminário que discuta temas como a dívida pública e seu
impacto na vida dos brasileiros. Como se trata de um debate inicial, o assunto deve ser alvo de uma discussão,
mais detalhada, na próxima reunião do Fórum que ficou marcada para o próximo dia 30, deste mês, às 9h, na
sede do Sintufal.
O objetivo é planejar um calendário local de atividades do Fórum das Entidades Estaduais dos Servidores
Públicos Federais contemplando, também, a participação em eventos nacionais. Já para o dia 5 de fevereiro está
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prevista uma grande manifestação, em Brasília, para marcar o lançamento da Campanha Salarial 2014. No dia
seguinte acontece um Seminário, organizado pelo Fórum Nacional de Entidades do Serviço Público Federal, para
debater a Dívida Pública, também na capital federal.
O mais importante no momento é que todas as categorias busquem a construção da mobilização rumo à greve
em março. O Sintufal realiza assembléia na próxima quarta-feira (29/01), às 9h30, no auditório da reitoria, para
mobilizar sua base e eleger delegados que participarão da plenária nacional da Fasubra.”

CALENDÁRIO DE ATIVIDADES
2014
JANEIRO
21 a 26

FF

Fórum Social Temático (Porto Alegre) e Fórum Mundial de Educação (Canoas), RS.

FEVEREIRO
3e4
5
5e6
7
8e9
17 a 21
19 e 20
26 e 27

Reunião da DN FASUBRA
Lançamento Nacional da Campanha Salarial dos SPFs com Marcha a Bsb
Reunião Ordinária CNS
Plenária do Fórum das Entidades Federais
Plenária Nacional FASUBRA para deliberar sobre o Indicativo de Greve
CONAE
65ª Reunião Ordinária MNNP-SUS
Reunião Ordinária CNS

MARCO
05 e 06
19 e 20

Reunião Ordinária CNS
Reunião Ordinária CNS

ABRIL
9 e 10

Reunião Ordinária CNS

MAIO
7e8

Reunião Ordinária CNS

JUNHO
4e5

Reunião Ordinária CNS

JULHO
16 e 17

Reunião Ordinária CNS

AGOSTO
6e7

Reunião Ordinária CNS

SETEMBRO
10 e 11

Reunião Ordinária CNS

OUTUBRO
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8e9

Reunião Ordinária CNS

NOVEMBRO
5e6

Reunião Ordinária CNS

DEZEMBRO
10 e 11

Reunião Ordinária CNS
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