JUN-02

Brasília, 07 de junho de 2016.
Plantão: Angela, Neusa, Rogério, Mozarte e Robertinho.
Em Brasília: Gibran e Rolando.
Conselho Fiscal: Mauro, Mozart, Marcelo e José Ferreira.

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".
SINTET-UFU: “Aconteceu na tarde de ontem (2) mais uma assembleia geral do SINTET-UFU nesse ano de 2016. O
evento aconteceu no anfiteatro do bloco 8C, no Campus Umuarama da UFU. A mesa foi coordenada por Mário
Guimarães Júnior, secretariada por Luiz Carlos Leite e relatada por Carlos Magno. A pauta aprovada foi:
informes locais e nacionais, análise de conjuntura, paralisação dos técnicos-administrativos em educação da UFU
e encaminhamentos.
Nos informes locais foram relatados problemas enfrentados pelo trabalhador na UFU, atividades realizadas pelo
SINTET-UFU e ações importantes para a categoria, principalmente ao que se refere às 30 horas, eleição para
reitor e o novo estatuto da universidade. A seguir foi feita análise da conjuntura política brasileira com opiniões
divergentes, mas com defesa da paralisação para o dia 10 de junho.
Após a análise de conjuntura, foi votada a paralisação para o dia 10 de junho com apenas uma abstenção. A
pauta da paralisação será: defesa da flexibilização da jornada de trabalho de 30 horas; contra PLP 257/2016 e
fora Temer. O último ponto de pauta foi o de encaminhamentos, nos quais foram aprovados os seguintes:
legitimação dos representantes da categoria na comissão eleitoral para reitor da UFU e a realização de uma
assembleia para discutir assuntos referentes a ASUFUB, porém, sem data definida ainda”.
SINTEST/UFERSA: “ AG dia 08/06/16 – 8h30min
Pauta: 1) Informes Nacionais e Locais; 2) Prestação de Contas; 3) Avaliação de conjuntura; 4) Turnos contínuos
(presença da comissão CPFJ); 5) Eleição de delegado (plenária FASUBRA); 6) Encaminhamentos.”
SINTUFEJUF: “Baile do servidor 2016!
Gostaríamos primeiro de falar sobre esta data tão importante para nós que é o Dia do Servidor Público,
comemorado anualmente no Brasil em 28 de outubro. Esta classe trabalhadora que carrega uma
importante responsabilidade que é a de estabelecer uma ligação entre o Poder Público e a sociedade, na
prestação dos serviços essenciais à população.
Diante da importância destes trabalhadores (as) que são o alicerce do nosso país, temos a alegria e a honra de
convidá-lo (a) para o nosso tradicional Baile, Comemorativo ao Dia do Servidor Público. O evento será realizado
no dia 22 de outubro de 2016 (sábado), a partir das 23h, na casa de festas Estação São Pedro(Rua José
Lourenço Schuster, nº 450 – Bairro São Pedro) ao som da banda HELP.
As mesas serão vendidas a partir do dia 07 de junho de 2016 (enquanto tiver mesas disponíveis), de 7h às
18h, na sede administrativa do Sintufejuf (Rua Santo Antônio, 309 - Centro). Informamos que cada
sindicalizado (a) terá direito em adquirir somente uma mesa no valor de R$ 520,00 (quinhentos e vinte rais), à
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vista ou em 4 parcelas. Caso haja mesas disponíveis após o período das vendas, o (a) sindicalizado (a) poderá
adquirir a segunda.
O Sindicato disponibilizará condução para o evento, com saída do MAM - Museu de Arte Murilo Mendes da UFJF
(Rua Benjamin Constant, 790 – Centro) às 22h, 23h e 24h. O retorno ao Mamm será às 4h e 5h.
Mais informações através do telefone 3215-7979.”

CALENDÁRIO DE ATIVIDADES
2016
JUNHO
01
02 e 03
6 a 10
8
9 a 11
14 e 15
16 a 18
19 e 20
19
A definir

Reunião Ordinária – durante o Congresso do CONASEMS, em Fortaleza/CE
Reunião Ordinária - durante o Congresso do CONASEMS, em Fortaleza/CE
Reunião do Conselho Fiscal
II Plenária Nacional de Educação da CONTEE
7º Encontro Nacional de Motoristas Oficiais das Instituições Federais de Ensino Superior (IFES), Centros Federais de Educação
Tecnológica (CEFET) e Institutos Federais (IF). Goiânia/GO
Reunião da Direção Nacional da FASUBRA Sindical
II Encontro Nacional de Educação (II ENE) em Brasília-DF
Plenária Nacional da FASUBRA com a pauta: Conjuntura e Plano de Lutas, Prestação de Contas, Outros assuntos
Seminário sobre a Instituição de Turnos Contínuos de Trabalho nas IFES – Primeiro dia da próxima plenária
Seminário de Assédio - Para efetivação dessa agenda a FASUBRA Sindical realiza e realizará
pressão sobre o governo

JULHO
9 e 10
A definir

Reunião preparatória para o XXV Seminário Nacional de Segurança no RJ¨
Propostas de agenda encaminhadas para manifestação da CONTUA E CEA – envolvendo o Seminário Internacional
sobre Reforma do Estado, a ser organizado em Brasília-DF

AGOSTO
17
18
19 e 20
21

Reunião Comitê Executivo da CONTUA
Seminário Internacional sobre Opressões
Seminário Internacional sobre Reforma do Estado
Plenária Nacional da FASUBRA
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