MAI-02

Brasília, 26 de maio de 2015.
DN em Brasília: Rogério, Edson, Rolando, Paulo Vaz, Adriana e Fatinha.
CNSC: Almiram, Cenira, Vânia e Tônia.

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".
SINTFUB: “O Sindicato dos Trabalhadores da Fundação Universidade de Brasília- SINTFUB realizou no dia 14 de
maio de 2015 assembleia geral dos trabalhadores da UnB, onde foram deliberados os seguintes
encaminhamentos.
1) Greve: aprovado por unanimidade iniciar a greve no próximo dia 28 de maio;
2) aprovada com duas abstenções a Pauta Nacional das IFE´s, definida no XXII CONFASUBRA;
3) aprovado por unanimidade participar da próxima reunião do Conselho Universitário-CONSUNI, prevista para o
dia 22/05 e exigir que administração superior da UnB nomeie os membros eleitos para o CAD e CONSUNI;
4) aprovado por unanimidade realização nova assembleia da categoria dia 28/05;
5) aprovado com duas abstenções o desconto de 1% (um por cento) da remuneração, a título de fundo
assistencial de greve, para todos os servidores da Universidade de Brasília, para subsidiar a luta e tendo em vista
que as reivindicações são para beneficiar toda a categoria;
6) Delegados para a Plenária Nacional da FASUBRA, em Brasília, nos dias 23 e 24/05, ficou acordado que os
delegados serão definidos entre os grupos, foi colocado em votação e aprovado por unanimidade. ”
SINTEF UFGD – “Na UFGD, desde sua criação tem se adotado eleições paritárias para escolha de Reitor e ViceReitor e Direção das Faculdades. Porém, esse ano nas eleições houveram várias manifestações nas redes sociais
desqualificando a importância dos TAES´s nesse processo decisório. Nesse sentido, o SINTEF reagiu publicando
uma Moção de Repúdio e estamos estudando a viabilidade de acionar a Comissão de Ética Setorial nos casos mais
pontuais.
Na AG ocorrida no dia 18 de maio foi aprovada por ampla maioria o indicativo de greve a partir do dia 28-05, com
nova AG para o próximo dia 26-05, com vistas à efetiva deflagração.
Foi pontuado que a base espera que a FASUBRA conduza a greve a de forma que a categoria tenha ganhos
efetivos nesse movimento grevista.
Foi discutido e aprovado o intenso debate sobre o desmembramento do CONFASUBRA, com desvinculação da
elaboração do Plano de Lutas da escolha da Direção Nacional.
A base ainda concorda que é de extrema importância a discussão de reajuste salarial, tendo em vista a concessão
a outros poderes como o Judiciário, apoiando inclusive propostas de parcelamento de reajuste dependendo do
percentual a ser oferecido.
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No contexto de greve unificada, os docentes possuem AG para o dia 26-05, porém ainda não se sabe se a
categoria fará adesão ao menos nesse momento inicial. ”
ASUNIRIO: “- Aprovação por unanimidade da greve a partir do dia 28 de maio.
- Críticas ao XXII Confasubra pela falta de organização. As bases não tiveram voz e não houve o debate político.
Encaminhamos que a Fasubra repense a organização e que se garanta, no próximo congresso, que as bases
tenham voz e que haja o debate político, sem que o congresso se torne meramente eleitoral. Ou, então, que se
separe um do outro, o político do eleitoral. Mas, é importante que a Fasubra encaminhe o debate da melhor
formula para o congresso.
- Que a Fasubra inclua na pauta:
. Pela imediata auditoria cidadã da dívida pública, com suspensão do pagamento;
. Pela anulação imediata da reforma da previdência;
. Pela extinção dos processos contra os presos políticos.
- A Asunirio está apoiando a causa do Movimento Abre Biblioteca Rio, que denuncia os cortes em cultura
promovidos pelo governo do PMDB no estado do Rio de Janeiro, que resultou na restrição no horário de
funcionamento limitando o acesso dos estudantes e da população de um modo geral. As Bibliotecas Parques são
consideradas o grande projeto cultura do governo do estado do RJ e está sendo constantemente precarizado.
Diante disso, os frequentadores, estudante e a sociedade civil criaram esse movimento, que tem todo o apoio da
Asunirio. Haverá um ato dia 29 de maio em frente a Biblioteca Parque do Centro do RJ, na Av. Presidente Vargas.
O movimento reivindica:
. Abertura das Bibliotecas de domingo a domingo das 08 às 21h;
. Que sejam realizados concursos públicos RJU para todos os cargos da biblioteca;
. Pelo fim dos cortes na área de Cultura.
- Houve o debate sobre a importância de construirmos uma greve unificada da Educação e que pressionemos o
Andes e o Sinasefe nesse sentido. No caminho para construção de uma greve geral contra o corte de Dilma/Levy e
por nenhum direito a menos.
- Foi tratado, também, da construção de comandos unificados estaduais, que construam a greve nos estados em
articulação com um comando nacional da Fasubra e um comando nacional unificado de greve da educação. E que
se respeitem as decisões das bases, evitando-se, assim, os acordos políticos feitos à revelia das bases, que geram
recuos e acordos rebaixados. Para tal fato não acontecer, devemos fortalecer a democracia interna, dando espaço
para as bases em todas as negociações, decisões e deliberações. ”
SINTUFABC: O SINTUFABC vem informar sobre o pré-credenciamento de delegado sindical para a próxima
Plenária Nacional, a realizar-se nos dias 23 e 24 de maio, no San Marco Hotel (SHS Q. 5 – BL. C), com a seguinte
Pauta:
1-Informes Nacionais e de Base; 2-Conjuntura; 3-Indicativo de Greve Aprovado no CONFASUBRA; 4-Resolução dos
destaques do plano de lutas do CONFASUBRA; 5-Encaminhamentos.
Informações pertinentes sobre a aprovação:
Em assembleia realizada na presente data(ata anexa), no campus de Santo André da Universidade, com duzentos
e sessenta e dois(262) servidores presentes que assinaram a lista de presença, foi aprovado por maioria de votos
a indicação do delegado sindical, aprovado em chapa única, pela V Assembleia Extraordinária do SINTUFAC o
seguinte filiado:
Leonardo Lira Lima, RG 32018909-0, CPF:33011624879, SIAPE: 2668026. Mandato: Coordenador de Assuntos
Jurídicos do SINTUFABC.
Informamos também que a adesão à greve nacional consoante o indicativo da FASUBRA foi aprovado por ampla
maioria de votos na assembleia, que contou com 262 presentes. ”
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SINTUFAL: “Realizado no dia 21/5/15 a assembleia com a participação de mais de 180 servidores.
Após um rápido debate da avaliação da pauta local e da conjuntura a greve foi aprovada por maioria dos
presentes com uma abstenção. Essa aprovação paredista foi para a partir do dia 28/5/15 começarmos os
movimentos grevistas.
O ponto além da pauta local foi sobre a prestação de contas, mas não prosperou as conversas.
Ao final da assembleia foram eleitos como delegados da base os servidores Reinaldo Oliveira e Evilásio Freire para
alinhas as pautas locais e as pautas apresentadas no congresso. E foi aprovado uma semana de mobilização com
reunião dia 28/5/15”.
SINTUFPI: “ Estamos com dois delegados Helvidio e Luiz.
Assembleia dia 14/5 – aprovamos indicativo de greve para o dia 28 por unanimidade;
Conquista das 30h no HU e liberação dos servidores;
Fizemos a paralisação dos dias pela universidade dos dias 07, 08 e 09/5;
Estamos participando da Estatuinte da UFPI onde teve eleição dos delegados dia 21/5;
Mobilização para greve inclusive participando do fórum local dos SPFs;
ADUFP votou contra a greve;
Base está mobilizada pra greve em todos os campi aprovaram que vitória real e não política”.
SISTA-MS: “ Assembleia dia 20/05/15;
Foi enfatizada por delegados participantes do congresso da Fasubra a total desorganização do congresso;
Depois do debate se deliberou que acompanharia a Fasubra no indicativo de greve para o dia 28/05;
As seccionais aderiram ao movimento pela paralisação a partir do dia 28/5/15;
Os professores vão fazer assembleia dia 26/5, para deliberarem sobre a greve”.
SINTESPB: “Participação do SINTESPB com 6 delegados dos quais, 5 estão presentes, ou seja, Ramos, Severina,
Batista, Angela e Eurídice, ausência de Marcelino.
Informes:
O SINTESPB realizou rodada de assembleias de 14 a 22/5 na UFPB e UFCG tendo sido aprovada a deflagração da
greve a partir do dia 28/5 nas duas universidades; que a UEPB já se encontra em greve há mais de 40 dias pelo
cumprimento da data-base e o reajuste de 8% aprovado no CONSUNI e rejeitado pelo governo do Estado da PB,
que só concedeu 1%; que a nossa pauta de reivindicação remonta a pauta de 2014 acrescida da pauta geral dos
SPFs de 2015 e mais buscar incluir a incorporação dos percentuais de incentivos a qualificação do vencimento
básico e aumentar esses percentuais proporcionalmente chegando a 100% para o título de doutor; priorizar a
negociação da pauta específica dos TAEs.”
ASSUFRGS: “1. Assembleia lotada delibera greve dos técnicos da UFRGS, UFCSPA e IF-RS
O auditório da Faculdade de Economia foi pequeno para os mais de 400 servidores que votaram pela deflagração
da greve a partir de 28 de maio. Com muito entusiasmo, colegas da UFRGS, UFCSPA, IF-RS, Campus Canoas,
Restinga e demais campi de Porto Alegre debateram a necessidade de enfrentar a política de ajuste fiscal do
governo federal. Mais de 20 intervenções destacaram a necessidade da unidade de todos e da luta contra a
possibilidade de ficarmos sem reajuste salarial. A luta por data-base, política salarial, reajuste de 27,3% e o
aprimoramento da carreira foram destaque. Com 24 abstenções e 15 votos contrários, foi aprovada a deflagração
da greve para o dia 28 de maio.
Cinco delegados irão representar a Assufrgs na Plenária da Fasubra nos dias 23 e 24 de maio. Cinco chapas se
inscreveram e o resultado foi: Chapa 1 - Ressignificar - 23 votos - 1 delegado; Chapa 2 - Construir a Luta - 63 votos
- 1 delegado; Chapa 3 - Vamos a Luta! - 100 votos - 2 delegados e Chapa 4 - CTB, Tribo e Independentes - 37 votos
- 1 delegado.
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Eleitos delegados que representarão Assufrgs na Plenaria da Fasubra de 23 e 24 de maio: Aglaé Castilho Oliva,
Susana Lorelei Pineiro, Maria Antonieta Xavier, Arthur Bloise e Anderson Menezes representarão a entidade na
Plenária que definirá as pautas e a tática do movimento grevista que iniciará em âmbito nacional.
A próxima assembleia será no saguão da Reitoria, dia 28 de maio, às 9 horas da manhã.
2 . Fórum Regional Sul das CISs, em Florianópolis aprova encaminhamentos
Confira os encaminhamentos aprovados no Fórum Regional Sul das CISs.
O Fórum Regional Sul das Comissões Internas de Supervisão da Carreira, se reuniu, na última semana, em
Florianópolis, para debater e refletir sobre o Plano de Carreira dos TAEs – PCCTAE
O FÓRUM REGIONAL SUL DAS COMISSÕES INTERNAS DE SUPERVISÃO DA CARREIRA
O FÓRUM REGIONAL SUL DAS COMISSÕES INTERNAS DE SUPERVISÃO DA CARREIRA, realizado em
Florianópolis/SC, no período de 18 a 20 de maio de 2015, nas dependências da Universidade Federal de Santa
Catarina - UFSC, debateu e aprofundou a reflexão sobre o Plano de Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos
em Educação – PCCTAE, instituído pela Lei nº 11091/2005, promovendo a integração entre as CIS das IFES, bem
como sobre temas ligados às políticas de gestão de pessoas. Foram aprovados os seguintes encaminhamentos:





Reforçar o caráter institucional e a autonomia da CIS frente à gestão, bem como a obrigatoriedade de que
o seu papel institucional seja respeitado em tudo que está previsto na legislação, inclusive com a
realização de reuniões sistemáticas entre as áreas de gestão de pessoas e a CIS;
Solicitar a realização de reuniões da CNSC com a divulgação prévia do calendário de reuniões, atas,
documentos e aberta a participação de membros das CIS;
Encaminhar a carta do Fórum Regional Sul da CIS à CNSC, à FASUBRA, ao SINASEFE e demais
representações que se julgar convenientes;
Construção de um canal de comunicação entre as CIS da Região Sul.

Encaminhamentos para o FNCIS:














Formulação de política de participação permanente de delegados do FNCIS na CNS;
Deliberação no FNCIS de encaminhamento a CNSC sobre regulamentação que padronize a definição de
ambientes organizacionais;
Proponha a alteração do anexo IV da lei 11.091/2005 para a modificação da tabela referente aos
percentuais de incentivo, extinguindo o conceito de relação direta e indireta e estabelecendo o índice
único de incentivo à qualificação.
Busque apoio dos sindicatos, ANDIFES, CONIF e representações internas e externas quanto às alterações
da lei 11.091/05.
Criação de proposta a ser encaminhada a CNSC buscando a inclusão do Reconhecimento de Saberes e
Competências no PCCTAE;
Proponha alteração na Constituição Federal, art.37, XVI, que trata da acumulação remunerada de cargos
públicos. Que sejam incluídos todos os cargos do PCCTAE e não somente os cargos técnicos ou científicos;
Definição de critérios para a solicitação e liberação de TAEs para capacitações, por meio de Resoluções
Institucionais e Editais para os procedimentos, considerando a especificidade de cada Instituição;
Criação de setor específico para tratar da Capacitação e Qualificação, onde não houver;
Otimização do fluxo dos processos de afastamentos para capacitação e qualificação com o intuito de
diminuir o caráter pessoal quando da solicitação do TAE junto à chefia imediata;
Busque a garantia de que todos os TAEs tenham direito a capacitação e qualificação mesmo em setores
com números reduzidos de trabalhadores em atendimento ao público;
Lute pelo afastamento integral para qualificação a fim de evitar a precarização das relações de trabalho e
valorizar o esforço empreendido pelo TAE em seus estudos;
Exija dos órgãos de fomento a inserção dos TAEs como coordenadores nos projetos de pesquisa e
extensão;
Lute para que a avaliação de desempenho priorize o caráter pedagógico, que não seja utilizada como
critério para concessão de progressão e, que não seja vinculada a critérios de classificação para fins de
capacitação e qualificação.
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Considerações finais:
Este Fórum julgou necessário emitir sugestões acerca do tema: “Reconhecimento de Saberes/Competências e
Ambientes Organizacionais” a todos que trabalham com a lei 11.091/05, indicações norteadoras e que de
maneira alguma encerram o debate sobre o assunto.
Considerando que somos todos servidores vinculados a Instituições Federais de Ensino, tendo como pressuposto
o atendimento das demandas institucionais, bem como a participação ativa nos órgãos colegiados de deliberação
e construção dos programas estratégicos e institucionais. Sendo assim, pensamos a Instituição como
um todo, para além do conceito de servidores e discentes; nosso fazer diário tem relação direta com o pleno
desenvolvimento do serviço público, não se restringindo a práticas administrativas. Toda capacitação/qualificação
em qualquer área do conhecimento ou saber agrega qualitativamente o currículo do servidor e os serviços
públicos, vez que - conforme a demanda do órgão, este não hesita na utilização destes saberes e conhecimentos,
portanto consideramos fundamental o reconhecimento dos mesmos. Na mesma direção entendemos que a
definição dos ambientes organizacionais deve ser feita levando em conta a organicidade da Instituição e não a
localização e/ou lotação do servidor nela. Então a definição de ambiente organizacional tem relação direta com o
órgão em geral, e não apenas a locais de exercício do servidor.
3. I SEMINÁRIO SOBRE REPOSICIONAMENTO DOS APOSENTADOS NO PCCTAE E OUTROS ASSUNTOS
CARTA DE PORTO ALEGRE
Os técnico-administrativos em educação ativos, aposentados e pensionistas, representando as entidades sindicais
ASSUFRGS, ASSUFSM, ASUFPel e SINTUFSCar, reunidos em Porto Alegre, nos dias 22 e 23 de setembro de 2014,
participaram do seminário realizado pela ASSUFRGS, nas dependências da ASHCLIN, tendo como tema principal o
reposicionamento dos aposentados no Plano de Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos em Educação –
PCCTAE, instituído pela lei nº 11091/2005, e debateram as seguintes propostas de encaminhamento para a luta:
1) Reafirmar os termos da Carta à Presidente Dilma, em anexo, de 18 de agosto de 2014, entregue em mãos ao
secretário especial da Chefia de Gabinete da Presidência da República, José Lopes Feijóo, pelo Coordenador de
Assuntos de Aposentadoria da FASUBRA, Darci Cardoso da Silva, da qual destacamos o que segue:
a) Reposicionamento dos Aposentados e Pensionistas;
b) Cômputo da licença-prêmio;
c) Cômputo do resíduo do tempo de serviço;
d) Correção imediata dos Artigos 184 da Lei 1711 de 1952 e 192 da Lei 8112 de 1990;
e) Revisão do enquadramento das aposentadorias proporcionais;
f) Incentivo para os cargos de Técnicos, ajustando a Portaria já aprovada na Comissão Nacional ANEXO IV:
g) Pagamento dos 28% em espera desde 1994;
h) Exigir do Congresso Nacional aprovação da PEC 555, PLS 53/11 e PL 4434/08, e
i) Repasse do per capta do plano de saúde nos mesmos índices aplicados no custeio.
2) Que a FASUBRA, SINASEFE e demais entidades sindicais continuem priorizando a questão do Reposicionamento
dos(as) Aposentados(as) e Pensionistas nas lutas da categoria, contatando todas as instâncias governamentais, a
fim de viabilizar o reposicionamento, inclusive com relação à correção do vício de origem do PLS 53/11, o qual
deverá ser proposto pelo Gabinete da Presidência da República;
3) Priorizar como ponto inegociável da pauta das próximas mobilizações nacionais este tema, garantindo aos
aposentados (as) o cumprimento integral da Lei 12.772/12;
4) Que não se aceite discutir uma nova carreira sem antes resolver todos os problemas ocorridos quando da
implantação do PCCTAE, para que não se consolidem estas injustiças.
5) Enviar esta Carta a todos os membros das CIS, membros da CNSC, Reitores e Dirigentes Sindicais, além de dar
ampla divulgação em todos os meios de comunicação sindical e institucional.
Porto Alegre, 23 de setembro de 2014.
ASSUFRGS
ASSUFSM
ASUFPel

SINTUFSCar
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ASSUFRGS: Maria Antonieta Cossio Xavier, Mauro José dos Anjos, Maria de Lourdes Oliveira Ambrósio, Mozarte
Simões da Costa Junior, Silvio Roberto Ramos Correa, Maria Luiza Silva da Silva, Bela Maria Marques Antunes, Inês
Nascimento da Silva, Edilon Flores Arend, Lizette Dias Castro Miguens, Luiz Carlos Leandro Nunes, Marco Aurélio
Piscitelli, Rafael Cecagno, Pasqualina Ferreira, Maria Isabel Lucas Correa, Maria Francisca Machado, Carmen
Almeida, Jorge Torres, Sonia Meri Fagundes e Yara Carbonell.
UFCSPA: Mario Serapião Pereira.
ASSUFSM: Aniceto Moreira Cabral, Jacinta Ventura, Elsa Menezes Leandro, Dileta Parzianello, Carmen Suzana
Garcia, Reni Fernades da Silva, Eloiza Foliatto da Silva, Vilmar Machado, Sonia Anhaia Molinari, Maria Jussara
Xavier, Sueli Maria dos Santos, Graciana Pergher, Maria Valdira Xavier, Enio Roberto Pichini, Elton de Quadros,
Maria Loura da Silveira e Eva Machado de Lima
ASUFPel: Maria Bogacci, Zedeni Braun, Luiz Carlos Correa e Denir Domingues Cunha
SINTUFSCar: Maria Antônia Bertoni e Edgar Diagonel”.
SINTUFSCAR: “Aprovada greve na assembleia do dia 11/5 com duas abstenções. Pauta do Confasubra. No dia
14/5, panfletagem sobre a greve – depois assembleia e aprovada a paralisação.
PROIFES – Docentes divididos novos e antigos. Estão em fase de discussão sobre a greve.
Em nome do SINTUFSCAR quero parabenizar a nova direção da FASUBRA desejar-lhes muita força para superar
todos os obstáculos que irão aparecer principalmente no momento de uma grande greve que vem por aí.
FASUBRA unida jamais será vencida. Muita luta!
Aprovou-se a greve com duas abstenções”.
SINTUFEPE-UFPE: “Estamos em 6(seis) delegados;
- Deliberou greve para o dia 28 de maio;
- Realizara assembleia dia 26 de maio para a organização a greve;
- Estamos em implementação das 30h;
- O Congresso Estatuinte que houve na UFPE deliberou pela paridade nos conselhos deliberativos da
universidade;
SINTUFES: “A categoria aprovou com 1 abstenção o indicativo de greve unificada ou no mínimo greve da
educação para o dia 28/5.
Corte da insalubridade dos trabalhadores que estão afastados, de acordo com a “Orientação Normativa nº 6 de
18 de março de 2013, que estabelece orientações sobre a concessão dos adicionais de insalubridade,
periculosidade, irradiações ionizantes e gratificação por trabalho em raio-x ou substância radioativas, e dá outras
providencias”;
Que o Jurídico da federação se debruce sobre esta questão;
A Superintendência do HUCAM/EBSERH chamou reunião para tratar da Resolução 60 do CONSUNI/UFES, que
trata da flexibilização da carga horária sem redução de salários conforme o decreto 1.590/95 e 4.836/2003.
A assembleia designará uma comissão para observar os encaminhamentos das chefias e também uma audiência
com o reitor para cobrar posicionamento conforme acordo de greve com os TAEs do HUCAM. Nova assembleia
terça-feira, dia 26 para deflagração da greve conforme decisão da Plenária da FASUBRA.
Documento do MPF-ES indicando código de greve para pressionar, coagir os trabalhadores;
Apoio a ocupação dos estudantes a Reitoria da UFES na perspectiva de discutir a segurança na Universidade”.
“Os estudantes da UFES
Desocuparam a Reitoria e tiveram vitória na reivindicação.
- Demissão imediata do agressor da empresa plantão de segurança;
- Construção de um Plano de formação de Direitos Humanos em conjunto com Pró-Reitoria de Assuntos
Estudantis e comunidade discentes, docentes e TAEs;
- Conselho deliberativo de segurança;
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- Fim da repressão aos eventos culturais;
- Afastamento do comissionado que desde a ditadura militar persegue estudantes e TAEs na chefia de segurança
da UFES;
- Implementação da guarda universitária, o seja, segurança humanizada construído coletivamente pela
comunidade universitária. ”
SINTUFCE – 24/4/15 – SINTUFCE, ADUFC, DCE, realizou seminário sobre: paridade nas eleições para reitor e
democratização da UFC/UFCA/UNILAB. Seminário aprovou documento conjunto que será encaminhado ao reitor
para que o CONSUNI aprove o processo paritário.
Dia 08/05/15 o Conselho Universitário da UFC aprovou o processo de escolha, nos moldes 70%, 15%, 15%,
desrespeitando o resultado do seminário das entidades: SINTUFCE, ADUFC, DCE que aprovou o processo paritário.
Diante desta postura autoritária, desrespeitosa e antidemocrática, o SINTUFCE junto com ADUFC e DCE, está
organizando uma campanha de boicote a eleição para reitor, que está marcado para o dia 18/05/15.
29/05/15 – Aprovado na AG realizada dia 21/05, paralisação juntamente com as centrais, SPFs e docentes. Neste
dia, faremos um ato com uma plenária da comunidade universitária que exigirá da UFC revogação da reunião
para discussão do nosso documento aprovado no seminário.
AG dia 21/05, aprovou calendário de mobilização para discussão da greve e nova AG dia 15/06 para deflagração
da greve, calendário e data da AG acordada por unanimidade com as forças políticas.
Dia 26/05/15 SINTUFCE realizará AG de Prestação de Contas”.
ASSUFBA-SIND.: “Avaliação do XXII CONFASUBRA pelos delegados na assembleia, estamos na tentativa de
unificar com professores e SINASEFE local.
Teremos um ato conjunto com reitoria e os três segmentos dia 25/05 em defesa das universidades.
Aprovamos por ampla maioria o indicativo de greve, conforme indicação no congresso.
Estamos com a greve desde o ano de 2014, judicializada por um estudante que disse que a creche é serviço
essencial!
Estamos travando uma luta contra ações administrativas e perseguições dos gestores da EBSERH.
Aprovamos um calendário de lutas e atividades para o período de greve.
Orientamos a implementação dos turnos contínuos de trabalho.
Informes da Comissão de Ajuste de Jornada (CAJ) e informes de luta para capacitação e qualificação.
Participação de uma delegada ao Encontro Nacional de Mulheres da CTB, que está acontecendo 22 e 23 na
CONTAG.
Vamos participar da mobilização do dia 29/5 e nova assembleia com deflagração de greve dia 28/05/15”.
ASSUFSM: “A ASSUFSM realizou no dia 21/5 uma assembleia que teve como pauta: 1) relato do XXII
CONFASUBRA e suas deliberações, 2) indicativo de greve aprovado pelo congresso para o dia 28 e 3) A retirada
de delegados para a plenária dos dias 23 e 24. Os delegados do congresso falaram das decisões, experiências e da
nova direção eleita ressaltando e louvando a participação nesta nova direção que é da companheira Maria Loura,
na pasta de Coordenação de Aposentados. A retirada de delegados ficou da seguinte forma: 3 delegados do
coletivo Vamos à Luta; 1 do Coletivo Sempre na Luta-Ressignificar e 1 do Coletivo Tribo-Independente. Após a
assembleia definiu por ampla maioria, a entrada em greve a partir do dia 28, com nova assembleia para este dia,
e de comissão de mobilização. Há uma avaliação de que a greve seja forte e deve contar com a participação dos
docentes que também já aprovaram o indicativo do dia 29. ”
ASAV: “INFORMA - Técnicos administrativos da UFV aprovam indicativo de greve da FASUBRA para 28 de maio
de 2015.
Reunidos em assembleia geral neste dia 21/05/15 os servidores técnicos administrativos da UFV aprovaram
acatar o indicativo de greve da FASUBRA para o dia 28 de maio de 2015.
Em votação apertada, o indicativo para 28 de maio superou em 8 votos a proposta de que a decisão fosse adiada
para dia 10 de junho.
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A decisão agora será encaminhada para a Plenária Nacional da FASUBRA que ocorrerá em Brasília nesse final de
semana, 23 e 24/05/15 para ratificação da deflagração do movimento grevista nas Universidades a partir das Oh
do dia 28 de maio de 2015.
A pauta nacional do movimento reivindica entre outras coisas, reposição salarial, reajuste de benefícios, ajustes
na carreira e data base. O movimento defende ainda bandeiras de lutas contra o projeto que amplia a
terceirização, PL 4330 as MPs que retiram direto 663/664 e contra o corte nos orçamentos das Universidades.
Internamente o Comando Local de Greve será instalado no dia 28/05/15 a partir das 8h30 na sede da ASAV onde
será debatido a condução do movimento grevista na UFV e a pauta interna da categoria.
Participem!”.
SINTUFSC: “Delegados ELEITOS; CELSO RAMOS MARTINS, SONIA~MORACY G. FlLHO, EDWILSON
RIBEIRO, ENEZIMO.
DELIBERAÇÃO DA ASSEMBLÉIA GERAL
A. APROVADO O INDICATIVO DE GREVE P/O DIA 28/05/2015
B. APROVADO NOVAASSEMBLÉIA.P;0 DIA 28/05 .P /AVALIAR DEFRAGRAÇÃO DA GREVE,
C. CONFORME RESULTADO DESTA PLENARIA
D. INCLUIR NO EXIO ESPECIFICO DA GREVE OS SEGUINTES PONTOS.
1-INDICE LINEAR DE 27,3 - CONFORME SOLICITAÇÃO DOS SPFs - REPOSISÃO
2 - REPOSICIONAMENTOS DOS APOSENTADOS (COMO PRIORIOADE)
3 - DATA BASE PARA 1ºMA10
4 - ORIENTAÇÕES P/ FASUBRA ARTICULAR A GREVE UNIFICADA COMS OS SERVIDORES
VDBÇICOS HDERATS
D - SOBRE A PARALISAÇÃO DO DIA 29/05/15 FOI ENCAMINHADO A PARTICIPAÇÃO DOS ATOS
ORGANIZADOS PELO MIVIMENTO SINDICAL, COM A CATEGORIA E FORTALECENDO COM A BANDA PAREI.
E - ENCAMINHAMENTOS APROVADOS NO FORUM REGIONAL SUL DAS - NA UFSC, NO PERIODO DE 18 A 20 DE
MAIO DE 2015. EM ANEXO O RELATÓRIO DO FORM
REGIONAL SUL
Florianópolis 23/05/2015.
O FÓRUM REGIONAL SUL DAS COMISSÕES INTERNAS DE SUPERVISÃO DA CARREIRA
O FÓRUM REGIONAL SUL DAS COMISSÕES INTERNAS DE SUPERVISÃO DA CARREIRA, realizado em
Florianópolis/SC, no período de 18 a 20 de maio de 2015, nas dependências da Universidade Federal de Santa
Catarina - UFSC, debateu e aprofundou a reflexão sobre o Plano de Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos
em Educação - PCCTAE, instituído pela Lei n° 11091/2005, promovendo a integração entre as CIS das IFES, bem
como sobre temas ligados às políticas de gestão de pessoas. Foram aprovados os seguintes encaminhamentos:
Reforçar o caráter institucional e a autonomia da CIS frente à gestão, bem como a obrigatoriedade de que o seu
papel institucional seja respeitado em tudo que está previsto na legislação, inclusive com a realização de reuniões
sistemáticas entre as áreas de gestão de pessoas e a CIS;
Solicitar a realização de reuniões da CNSC com a divulgação prévia do calendário de reuniões, atas, documentos e
aberta a participação de membros das CIS;
\
Encaminhar a carta do Fórum Regional Sul da CIS à CNSC, à FASUBRA, ao SINASEFE e demais representações que
se julgar convenientes;
Construção de um canal de comunicação entre as CIS da Região Sul.
Encaminhamentos para o FNCIS:
Formulação de política de participação permanente de delegados do FNCIS na CNS;
Deliberação no FNCIS de encaminhamento a CNSC sobre regulamentação que padronize a definição de ambientes
organizacionais;
Proponha a alteração do anexo IV da lei 11.091/2005 para a modificação da tabela referente aos percentuais de
incentivo, extinguindo o conceito de relação direta e indireta e estabelecendo o índice único de incentivo à
qualificação.
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Busque apoio dos sindicatos, ANDIFES, CONIF e representações internas e externas quanto às alterações da lei
11.091/05.
•
Criação
de
proposta
a
ser
encaminhada
a
CNSC
buscando
a
inclusão
do
Reconhecimento de Saberes e Competências no PCCT AE;
Proponha
alteração
na
Constituição
Federal,
art.37,
XVI,
que
trata
da
acumulação remunerada de cargos públicos. Que sejam incluídos todos os cargos do PCCT AE e não somente os
cargos técnicos ou científicos;
Definição de critérios para a solicitação e liberação de TAEs para capacitações, por meio de Resoluções
Institucionais e Editais para os procedimentos, considerando a especificidade de cada Instituição;
Criação de setor específico para tratar da Capacitação e Qualificação, onde não houver;
Otimização
do
fluxo
dos
processos
de
afastamentos
para
capacitação
e
qualificação com o intuito de diminuir o caráter pessoal quando da solicitação do T AE junto à chefia imediata;
Busque a garantia de que todos os TAEs tenham direito a capacitação e qualificação mesmo em setores com
números reduzidos de trabalhadores em atendimento ao público;
Lute pelo afastamento integral para qualificação a fim de evitar a precarização das relações de trabalho e
valorizar o esforço empreendido pelo T AE em seus \ estudos;
Exija dos órgãos de fomento a inserção dos T AEs como coordenadores nos projetos de pesquisa e extensão;
Lute para que a avaliação de desempenho priorize o caráter pedagógico, que não seja utilizada como critério para
concessão de progressão e, que não seja vinculada a critérios de classificação para fins de capacitação e
qualificação.
Considerações finais:
Este Fórum julgou necessário emitir sugestões acerca do tema:
"Reconhecimento de Saberes/Competências e Ambientes Organizacionais" a todos que trabalham com a lei
11.091/05, indicações norteadoras e que de maneira alguma encerram o debate sobre o assunto.
Considerando que somos todos servidores vinculados a Instituições Federais de Ensino, tendo como pressuposto
o atendimento das demandas institucionais, bem como a participação ativa nos órgãos colegiados de deliberação
e construção dos programas estratégicos e institucionais. Sendo assim, pensamos a Instituição como um todo,
para além do conceito de servidores e discentes; nosso fazer diário tem relação direta com o pleno
desenvolvimento do serviço público, não se restringindo a práticas administrativas. Toda capacitação/qualificação
em qualquer área do conhecimento ou saber agrega qualitativamente o currículo do servidor e os serviços
públicos, vez que - conforme a demanda do órgão, este não hesita na utilização destes saberes e conhecimentos,
portanto consideramos fundamental o reconhecimento dos mesmos. Na mesma direção entendemos que a
definição dos ambientes organizacionais deve ser feita levando em conta a organicidade da Instituição e não a
localização e/ou lotação do servidor nela. Então a definição de ambiente organizacional tem relação direta com o
órgão em geral, e não apenas a locais de exercício do servidor.”
Sind-UFLA: “Deflagrada greve dos técnicos administrativos da Universidade Federal de Lavras para o dia 28 de
maio de 2015
Em assembleia histórica, com cerca de 180 técnicos presentes, foi aprovada a deflagração de greve dos técnicos
administrativos da Universidade Federal de Lavras para o dia 28 de maio de 2015, acompanhando indicativo
nacional de greve aprovado no XXII CONFASUBRA. A assembleia, realizada no salão de convenções da
Universidade Federal de Lavras, contou com presença massiva dos técnicos da UFLA, além da de representantes
da Adufla – Associação dos Docentes da UFLA, do DCE – Diretório Central dos Estudantes e da APG- Associação
dos Pós-Graduandos da UFLA.
Ficou pautada a necessidade de radicalização do movimento paredista de forma a pressionar o governo federal a
isentar a pasta da educação dos cortes previstos no ajuste fiscal e a negociar demandas históricas da categoria,
além da reposição de perdas entre 2011 e 2016, que somadas, aproximam-se de 27,3%.
No âmbito interno, a categoria deixou claro sua disposição de luta em defesa da efetivação do direito já previsto
em lei à jornada de turnos contínuos com 30h e a defesa pela democratização dos Espaços da UFLA.
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No dia 28 de maio será realizada a assembleia de deflagração de greve, ocasião em que os técnicos
administrativos da UFLA interromperão suas atividades. Ocorrerá, ainda, a instalação do Comando Local de Greve
e o início das negociações da Pauta Interna e da Pauta Nacional”.
SINTUNIFESP: “6 delegados: Socorro, Ivone, Roberto, Roseli, Natalício e Renata.
AG 20/5 – Posicionamento de greve nacional deflagrada 28/5; apoio e aprovação dia 29/5.; apoio aos estudantes
de Guarulhos que terminarem a greve 60 dias com negociação da reposição de aulas.
Pauta interna: - Não a EBSERH; Não a precarização das IFES; Superlotação do Pronto Socorro; APH – não seja
moeda de troca; Perseguição da Diretoria de Enfermagem; Assedio moral; Tirada de assembleia comunitária com
órgãos colegiados dia 02/5; Inauguração nova sede do Sindicato; Apoio aos CLT/HSP; Solicitar posição quanto a
transposição do Auxiliar de Enfermagem Classe C e D e, Posição desse eixo na greve.”
SINTE-MED: “Greve a partir 6h do dia 28/5 – Construção da pauta local em reuniões setoriais de segunda (25/5) a
28/5;
Reunião com reitoria, Pro-RH e Superintendência do HC/UFTM – Pauta: Aplicação do Dec. 4.836/2003
considerando o trabalho da comissão que aprova a viabilidade da implantação; Registro de frequência; Isonomia
de tratamento na questão das folgas (ponto facultativos); Movimento grevista.
Reunião com SINASEFE (Uberaba), DCE, Grupo de Professores – Para organização do dia 29/5 e discutir uma greve
unificada.
ADUFTM – Em processo eleitoral, depende da chapa que ganhar. Temos feito contato com um grupo de
professores na tentativa de articular a adesão deles no movimento.
25/05 – Reunião do CONSU vamos levar uma moção de apoio à greve dos TAEs para ser aprovada.
A Reitoria e o vice-reitor da UFTM foram considerados em 1ª. Instancia por improbidade administrativa. ”
SISTA-MS: “ Assembleia do dia 20/05: Foi enfatizada por delegados participantes do Congresso da FASUBRA, a
total desorganização do congresso;
Depois do debate se deliberou que acompanharia a FASUBRA no indicativo de greve para o dia 28/05;
As seccionais aderiram ao movimento pela paralisação a partir do dia 28/05;
Os professores vão fazer assembleia dia 26/5 para deliberarem sobre a greve.”
SINTESPB: “Com 6 delegados dos quais 5 estão presentes, ou seja, Ramos, Severina, Batista, Angela e Eurídice.
Ausência de Marcelino.
O SINTESPB realizou rodada de assembleias de 14 a 22/5 na UFPB e UFCG tendo sido aprovada a deflagração da
greve a partir do dia 28/5 nas duas universidades;
Que a UEPB já se encontra em greve há mais de 40 dias pelo cumprimento da data-se e o reajuste de 8%
aprovado no CONSUNI e rejeitado pelo governo do estado da Paraíba que só concedeu 1%;
Que a nossa pauta de reivindicações remonta a pauta de 2014 acrescida da pauta geral dos SPFs de 2015 e mais
buscar incluir a incorporação dos percentuais de incentivos a qualificação do vencimento básico e aumentar esses
percentuais proporcionalmente chegando a 100% para o título de douto;
Priorizar a negociação da pauta específica dos TAEs.”

CALENDÁRIO DE ATIVIDADES
2015

28

MAIO
INÍCIO DA GREVE NACIONAL NAS IFES
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FNE - Reunião das Comissões Especiais e Pleno - Bsb
MANIFESTAÇÃONACIONAL – ATO UNIFICADO DAS CENTRAIS SINDICAIS –
CONTRA O PL 4330, MP 664 E 665 E AJUSTE FISCAL
JUNHO
Reunião Ordinária do FENTAS
Reunião Ordinária do CNS
Reunião Ordinária CONAES
JULHO
Reunião Ordinária do FENTAS
Reunião Ordinária do CNS
Reunião Ordinária CONAES
AGOSTO
Reunião Ordinária do FENTAS
Dia Nacional dos Profissionais da Educação

Reunião Ordinária do CNS
Reunião Ordinária CONAES
SETEMBRO
Reunião Ordinária do FENTAS
Reunião Ordinária do CNS
Reunião Ordinária CONAES
OUTUBRO
Reunião Ordinária do FENTAS
Reunião Ordinária do CNS
Reunião Ordinária CONAES
NOVEMBRO
Reunião Ordinária do FENTAS
Reunião Ordinária do CNS
Reunião Ordinária CONAES
DEZEMBRO
Reunião Ordinária CONAES
Reunião Ordinária do FENTAS
Reunião Ordinária do CNS
Aniversário de fundação da FASUBRA
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