JUL-02

Brasília, 14 de julho de 2016.
Plantão DN: Eurídice, Robertinho, Rogério, Vaz e Mário Jr.

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-RTN: “I Seminário de Integração do SINTEST/UFERSA
A Coordenação da Delegacia Sindical da UFERSA realizará I SEMINÁRIO DE INTEGRAÇÃO DO SINTEST que
acontecerá nos dias 28 e 29 de julho de 2016.
O evento será de grande importância para os servidores visto que haverá certificado de capacitação de 20 horas
para quem participar.
I SEMINÁRIO DE INTEGRAÇÃO DO SINTEST estará aberto a toda comunidade e será uma portunidade para discutir
temas atuais, em que contaremos com palestrantes de outras instituições para somar no debate, o que
envolverá toda comunidade ufersiana.
Dentre os convidados, contaremos com a presença do coordenador geral da FASUBRA nacional Giban Jordão que
participará dos dois dias de evento.
"Espero que os servidores aproveitem o momento e as temáticas abordadas, para que possamos sair com
resoluções e encaminhamentos principalmente no que se diz respeito aos turnos contínuos, o que beneficiará,
principalmente, toda universidade", destaca o coordenador geral da Delegacia Sindical do SINTEST/UFERSA,
Allyson Leandro Bezerra Silva.”

SINTET-UFU: “Foi realizada na tarde dessa quarta-feira (13) a assembleia geral do SINTET-UFU que discutiu a
pauta de reivindicações dos técnicos-administrativos em educação da UFU para as candidaturas a Reitor da
universidade. E evento aconteceu no anfiteatro do bloco 2A, Campus Umuarama e a mesa aprovada teve Robson
Luiz Carneiro na coordenação, Celeste Francisca da Silva na secretaria e Ricardo Takayuki na relatoria.
Antes de discutir a pauta de reivindicações foi feito um informe sobre as 30 horas, pois a implantação foi
aprovada no CONDIR a mais de um mês e até o momento não houve resposta de parecer da Procuradoria Geral.
Além disso, foi informado o resultado e os eleitos para a Comissão Interna de Supervisão (CIS).
Em seguida foi feita a leitura das propostas elaboradas pelo SINTET-UFU para formar a pauta de reivindicações
da categoria para os candidatos a reitor da UFU. À medida que os itens foram lidos os presentes foram dando
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destaques. Após a aprovação das propostas da coordenação colegiada, foram discutidas as propostas feitas pelos
participantes. Ao todo a pauta aprovada possui 37 pontos, sendo 23 propostos pela Coordenação Colegiada e 14
pela assembleia que serão revisadas e depois encaminhadas aos candidatos.”

CALENDÁRIO DE ATIVIDADES
2016
JULHO
13

Atividade de Lançamento da Frente contra o projeto “Escola sem partido” – Rio de Janeiro-RJ

AGOSTO
11
16 a 18
19.20.21

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.
Reunião DN FASUBRA
Plenária da FASUBRA

SETEMBRO

OUTUBRO

NOVEMBRO

DEZEMBRO
12 a 13

NUEVAS FECHAS: REUNIÓN DE LA UNIDAD DE TRABAJO SOBRE SERVICIOS DE SALUD,
12 A 13 DE DICIEMBRE DE 2016, GINEBRA
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