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Brasília, 24 de maio de 2013.
Plantão DN: Rolando, Almiram (Substituição temporária ao Coordenador Rogério) e Diego.
Reunião CIRH (20 e 21): Crizolda.
Reunião CONAES (21): Rolando.
Congresso ASSUFSM (22 a 24): Paulo Henrique e Luiz Antônio.
UFRJ, Votação EBSERH (23 e 24): Gibran, Charles e Neusa.
Em Brasília (Encontro Jurídico Nacional, 23 e 24): Rosangela, JP, Ronaldo, Edson, Rildo, Marillac e Chiquinho.

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".
ATENÇÃO! Estamos atualizando a relação das entidades de base. Neste sentido, solicitamos o
envio com a maior brevidade possível, dos dados nome/sigla, endereço, telefone, e-mail.
SINTESPB: “SINTESPB e ADUFPB intensificam luta contra PLP 92/97
Como encaminhamento do debate realizado pelo SINTESPB em parceria com a ADUFPB, na última segunda-feira,
contando com a presença dos deputados federais Efraim Filho e Wilson Santiago Filho, sobre o Projeto de Lei
parlamentar 92/2007, que a presidenta Dilma está para enviar ao Congresso Nacional, em caráter de urgência,
ficou decido que as duas entidades irão intensificar a mobilização no Estado contra a aprovação desta matéria.
Na busca de uma maior articulação para evitar que o projeto seja colocado em pauta, o SINTESPB e ADUFPB
estão promovendo, na próxima quinta-feira, dia 23 de maio,às 15:30 horas, no Sindicato dos Bancários,
localizado na Avenida Beira Rio, em João Pessoa, uma grande reunião envolvendo todas as entidades sindicais de
servidores públicos seja no âmbito federal, estadual e municipal com o objetivo de fortalecer a luta e planejar
ações conjuntas com vistas a barrar a aprovação do PLP 92/2007.
Significação do PLP 92/2007: o projeto autoriza a criação de Fundação Estatal de Direito Privado, nas áreas
de: saúde; assistência social; cultura; desporto; ciência e tecnologia; meio ambiente; previdência complementar
do servidor público, de que trata o art. 40, §§ 14 e 15, da Constituição; comunicação social; promoção do
turismo nacional; formação profissional; cooperação internacional; e pesquisa e extensão. Caso seja aprovado,
estas Fundações também poderão ser criadas nos Estados e Municípios e afetará toda sociedade brasileira.
ENCONTRO REGIONAL DA FASUBRA NORDESTE II - 27 A 29 DE MAIO DE 2013
PROGRAMAÇÃO
27/05/013 (segunda-feira)
08h00: Credenciamento
10h00: Abertura
11h00:Análise de Conjuntura (exposição seguida de debate)
14h00: EBSERH-FUNFRESP-PLP
92/2007 (exposição seguida de debate)
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28/05/013 (terça-feira)
08h30: Turnos Contínuos, Jornada de 30 horas e Terceirização (exposição seguida de debate)
14h00: PCCTAE em debate, perspectivas:
Painelista: Rogério Viola Assessoria Jurídica da ASSURGS
18h00: Confraternização na Sede Social do SINTESPB
29/05/013 (quarta-feira)
08h30: Negociação coletiva, direito de greve e liberação sindical (exposição seguida de debate)
14h00: Relatório final, avaliação e encerramento”.
SINTUR-RJ: “Técnico-administrativos da UFRRJ buscam o apoio da Federação para fortalecimento da greve.
Como informado na plenária da FASUBRA estamos em greve desde o dia 07 de maio de 2013, porque não
aceitamos trabalhar em locais insalubres sem receber os percentuais de insalubridade e periculosidade.
A questão da insalubridade e periculosidade na UFRRJ é foco de discussão a mais de 15 anos, junto com a
reivindicação de melhores condições de trabalho dos técnico-administrativos. Nada de concreto foi encaminhado
até hoje, a não ser punição para os trabalhadores.
Formou-se uma Comissão de Insalubridade para “resolver” o problema. Mas, sem qualquer comprometimento da
Administração tudo o que foi prometido não se concretizou, por exemplo, a comissão não teve garantidas as
condições de trabalho, não foi divulgado o calendário de visitas no setor, várias trocas nos membros da
comissão, etc.. Com esta falta de responsabilidade da Administração de resolver uma questão que o TCU
(Tribunal de Contas da União)já havia cobrado desde do ano de 2000,várias vezes os trabalhadores foram
ameaçados de perder a insalubridade e reagiram. Promessas foram feitas.
Agora, mais uma vez, o TCU cobra da Administração a justificativa para o pagamento dos percentuais de
insalubridade e periculosidade, ou seja, o laudo que não foi elaborado até hoje.
Em reunião solicitada pelo sindicato a Reitora Ana Dantas afirmou que acataria a decisão do TCU e suspenderia
nossa insalubridade e periculosidade.
O acesso a prévia dos contracheques prova que isto já ocorreu.
Esta greve se dá em um momento de recesso na UFRRJ, em que os professores também penalizados, estão de
férias.
Mesmo mantendo setores importantes fechados e atividades de mobilização, temos dificuldade de dar
visibilidade a greve e fazer com que a Administração apresente qualquer proposta.
Por isto precisamos que a Federação entenda a situação difícil que a categoria está passando e apóie de maneira
concreta a greve dos técnico-administrativos da UFRRJ.
Solicitamos que:
1-Que seja divulgada na página da FASUBRA uma matéria sobre a greve da UFRRJ, assim como ocorreu com a
greve da Universidade do Espírito Santo.
2-Que a Federação esteja presente na UFRRJ através de uma representação que venha apoiar e participar de
uma reunião com a Reitora.
3-Que a Federação possa intermediar, no sentido de viabilizar uma audiência com o MEC e a ANDIFES para
discutir a questão da insalubridade e periculosidade, que acreditamos aflige técnicos de outras universidades,
dando destaque neste momento a greve dos técnico-administrativos da UFRRJ”.
SINT-IFESgo: “A Fasubra, em plenária ocorrida nos dias 10 e 11 de maio, deliberou por realizar uma semana de
mobilização, com diversas reuniões junto ao governo: GT aposentados, reunião com Secretário de Ensino
Superior; seminário jurídico nos dias 23 e 24 de maio em Brasília, acompanhamento da votação do Projeto de Lei
Complementar 92/97 na Câmara Federal e, nas bases onde fosse possível, paralisação no dia 22.
Em função da necessidade de um maior debate entre a categoria, não realizaremos paralisação no dia 22 e sim
uma assembleia geral da categoria dia 23 no auditório das Faculdades de Enfermagem e Nutrição às
8:30horas, para discutirmos a pauta protocolada junto ao governo e fazermos os debates necessários.
Entendemos que o debate em assembleia geral permitirá uma maior compreensão e envolvimento nas lutas, por
parte da categoria.
A pauta da assembleia será:
1. Turnos contínuos;
2. Resolução de capacitação
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3. GTs: racionalização dos cargos, democratização nas IFES, aposentados e terceirização em andamento
junto ao governo (greve 2012);
4. Processos de capacitação por EAD, por modificação na legislação em função da greve de 2012 como soma
de carga horária e interstício, paralisados no DDRH;
5. Outros assuntos
Compareçam, a sua participação é muito importante!”.
SINTEST-RN: “Diretoria do SINTEST trata de pautas internas em reunião com reitora da UFRN
No fim da manhã desta sexta-feira (03), parte da diretoria do SINTEST/RN estive reunida com a reitora da UFRN,
professora Ângela Paiva, para tratar de alguns assuntos internos de interesse da categoria. Durante a reunião os
coordenadores gerais do SINTEST, Vânia Machado e José Rebouças, expuseram diversas pautas como remoção,
desvio de função, Restaurante Universitário, Biblioteca, Permuta entre servidores, a solicitação de uma
ambulância para o campus, número de vagas nos cursos de pós, mestrado e doutorado para os técnicoadministrativos, entre outros.
Divulgada a lista de Requisição de Pequenos Valores (RPVs) do mês de MAIO
Os servidores contemplados com RPVs desse mês (3,17 E hora extra) devem se dirigir às agências da Caixa
Econômica Federal ou do Banco do Brasil, conforme está divulgado na lista. É necessário ter em mãos xerox e
originais de CPF, RG e Comprovante de Residência. Ressaltamos que este mês saiu apenas um processo, por isso
a lista consta de apenas oito pessoas.
Iniciam as atividades do curso de Gestão Pública à distância da UFRN
A sexta-feira (10) ficou marcada por um momento de relevante importância para técnico-administrativos da
UFRN, do IFRN e da Ufersa. No auditório da reitoria da UFRN, ocorreu a aula inaugural do Curso de Tecnólogo em
Gestão Pública, modalidade de ensino à distância (EAD). Na cerimônia estavam presentes os novos alunos,
familiares e autoridades das instituições.
Sintest recebe homenagem da Câmara Municipal de Natal
Na sexta-feira, dia 26 de abril, o SINTEST/RN recebeu uma homenagem da Câmara Municipal de Natal pelos seus
22 anos de existência e pelos relevantes serviços prestados à cidade. A proposta foi uma iniciativa do vereador
Sandro Pimentel (PSOL) que é técnico-administrativo da UFRN e já foi dirigente do SINTEST por 9 anos.
Direção do SINTEST/RN recepciona reitor da Ufersa em Natal
Na quinta-feira (02), a direção do SINTEST/RN recepcionou o reitor da Ufersa, Professor Jose de Arimatea de
Matos, que veio à Natal conceder entrevista ao programa produzido por nossa entidade, Diálogo Plural.
Juntamente com o reitor, nosso diretor Francimar Honorato, que é da Ufersa, também participará do programa
que falará sobre a criação da Ufersa e seu processo de expansão dos últimos anos.
Diálogo Plural debate sobre o ressurgimento dos movimentos da juventude
Nas décadas de 60 e 70, o movimento estudantil universitário teve um papel importante na vida política do
nosso país através da mobilização social. Já em 1992 foi a vez dos ‘caras-pintadas’ irem às ruas pelo
impeachment do então presidente Fernando Collor.
Atualmente, vemos nos noticiários que jovens de diversos países estão indo às ruas para protestar. Em Natal
tivemos a ‘Revolta do Busão’ em setembro de 2012 que tem tudo para retornar com força por causa do recente
aumento da passagem de ônibus neste mês de maio.
O Diálogo Plural aproveitou a temática e discutiu no último sábado (11) sobre o “Ressurgimento dos Movimentos
da Juventude”. Alexandre Othon, Tássia Lopes (Dirigente do JUNTOS) e Mara Raquel (Dirigente do Sintest/RN em
Mossoró) falaram sobre a indignação dos jovens que cada vez mais se mobilizam e vão às ruas para protestar.
Para assistir ao programa na íntegra, basta clicar no link abaixo:
Programa Diálogo Plural - Ressurgimento dos Movimentos da Juventude
Lembramos que o programa vai ao ar todos os sábados às 9h45 na Sim TV (Canal 17 na TV aberta, no canal 21 da
Cabo Natal e SKY e na NET no canal 06)”.

CALENDÁRIO DE ATIVIDADES
2013
MAIO
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20 a 24
21
23
23 e 24
24 e 25
26
27
27 a 29
28

Jornada de Lutas da base da FASUBRA, com paralisação onde for possível no dia 22
Reunião da CONAES
Reunião do Conselho Universitário da UFRJ com discussão da EBSERH - participação da
FASUBRA e das entidades de base da região
Encontro do Coletivo Jurídico
GT Educação
Plenária da CNESF
4ª Reunião Extraordinária da MNNP-SUS, Bsb
Encontro Regional NORDESTE 2 - SINTESPB (Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Rio Grande
do Norte, Sergipe e Bahia).
Reunião do Fórum de Entidades dos Servidores Públicos Federais

JUNHO
3
4
3e4
5e6
6
12
19 a 21

Reunião do Fórum Entidades Sindicais da Saúde
Reunião Ordinária do FENTAS
Reunião Preparatória para o V Encontro Nacional de Negros e Negras e militantes
antirracismo da Fasubra - BSB
Reunião Ordinária do CNS
Limite para envio dos abaixo-assinados pela anulação da Reforma da Previdência
Dia Nacional de Luta dos Servidores Públicos Federais
Encontro Regional SUDESTE 2 - SINTUFES (Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo e
Juiz de Fora).

JULHO
8
9
10 e 11
12 e 13
23 e 24

Reunião do Fórum Entidades Sindicais da Saúde
Reunião Ordinária do FENTAS
Reunião Ordinária do CNS
IV Seminário Nacional dos Motoristas Oficiais - UFRRJ Seropédica/RJ
Reunião preparatória do XXII Seminário Nacional de Segurança das IPES, com a
participação dos coordenadores nacionais e regionais - Juiz de Fora/MG

AGOSTO
5
6
7e8
1ª. quinzena

Reunião do Fórum Entidades Sindicais da Saúde
Reunião Ordinária do FENTAS
Reunião Ordinária do CNS
Encontro de Negras e Negros Antirracismo da FASUBRA

SETEMBRO
10
11 e 12
23 a 28

Reunião Ordinária do FENTAS
Reunião Ordinária do CNS
XXII Seminário Nacional de Segurança das IPES - Juiz de Fora – MG

OUTUBRO
7
8
9 e 10

Reunião do Fórum Entidades Sindicais da Saúde
Reunião Ordinária do FENTAS
Reunião Ordinária do CNS

NOVEMBRO
4
5
5a7

Reunião do Fórum Entidades Sindicais da Saúde
Reunião Ordinária do FENTAS
III Conferência Nacional de Promoção da Igualdade Racial

6e7

Reunião Ordinária do CNS

20

Dia Nacional da Consciência Negra

DEZEMBRO
9
10
11 e 12
19

Reunião do Fórum Entidades Sindicais da Saúde
Reunião Ordinária do FENTAS
Reunião Ordinária do CNS
Aniversário FASUBRA Sindical
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