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Brasília, 11 de maio de 2016.

Plantão: Rogério, Paulo Vaz, Jorginho e Carlos Sena (Beto).

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".
SINTUSP: “Trabalhadores da UNIFESP deflagram greve local no Hospital São Paulo
Trabalhadores técnico-administrativos em educação do Hospital São Paulo (HSP) da Universidade Federal
de São Paulo (UNIFESP), em especial a categoria de enfermagem, deflagraram greve local a partir do dia 09
de maio.
O movimento paredista tem como objetivo reivindicar três eixos:
O cumprimento do acordo de greve de 2015 e a portaria da reitoria nº 3289 de 23 de outubro de 2015, e
reativação imediata da comissão especializada de flexibilização da carga horária do HU/HSP;
Contra as retaliações e perseguições aos trabalhadores da enfermagem e da direção colegiada do
Sintunifesp (composta em sua maioria por trabalhadores da enfermagem);
Fora Diretoria de Enfermagem, com instalação imediata de um conselho diretor para a enfermagem/HSP.
De acordo com Socorro Limeira, coordenadora geral do Sindicato dos Trabalhadores da Universidade de São
Paulo (Sintunifesp), a perspectiva é que o movimento paredista avance nas negociações de forma rápida.
Na última sexta-feira, 06, o sindicato se reuniu com a reitoria e o Conselho Gestor da UNIFESP e com a
Superintendência do HSP para discutir as reivindicações. Segundo Socorro, apenas os dois primeiros pontos
das reivindicações foram acordados pela universidade.
Nesta manhã, o Comando Local de Greve se reuniu para apresentar uma contraproposta à administração
superior. Segundo Socorro, “a universidade se comprometeu a revisar o regimento interno da área de
enfermagem”, se referindo a uma possível mudança de diretoria de enfermagem.
No período da tarde, às 14h, acontece nova reunião para negociação dos pontos que ainda não foram
tratados pela universidade.”
ASUFPEL: “JANTAR DANÇANTE DO DIA DAS MÃES – ASUFPel-Sindicato
A Direção do Sindicato dos Servidores Federais em Educação de Pelotas e Capão do Leão (ASUFPel) convida
para o “Jantar dançante do Dia das Mães”. O evento será realizado na sede da entidade, no dia 13 de maio
de 2016 – sexta-feira -, a partir das 20h30min. A lista de adesão, já está à disposição do sócio na recepção
do sindicato, o cardápio será montado de churrasco: de carne de res e de galinha, a responsabilidade do
preparo é do “chefe” Sergio Oliveira. PARTICIPE”.
ASUFPEL: “ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A Coordenação do Sindicato dos Servidores Federais em Educação de Pelotas e Capão do Leão (ASUFPelSindicato), convoca os associados desta entidade, para comparecer à ASSEMBLEIA GERAL extraordinária a
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ser realizada no dia 09 de maio de 2016, às 14h30min em primeira convocação e às 15h em segunda
convocação, no auditório da entidade, situado na Rua 15 de Novembro, nº 262, centro de Pelotas – RS. Em
pauta:
- Informes locais e nacionais
- Apresentação da proposta de Plano de Carreira/ Discutido no 1º Seminário PCCTAE – “Novos rumos para a
carreira dos Técnicos Administrativos em Educação”.
- Outros assuntos
Pelotas, 06 de maio de 2016”.
SINTEST-RN: “Atenção servidores! Discussão importante para o setor público. - Para os Centros CE, CCSA e
CCHLA – Dia 11/05/16 – 9h30 – Sl. 3 – Nepsa 1 / UFRN – Pauta: Formação do PLP 257”.

CALENDÁRIO DE ATIVIDADES
2016
MAIO
16 a 21

Reunião do Conselho Fiscal

JUNHO
14 e 15
16 a 18
19 e 20
19
A definir

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 dos Vigilantes – Rio de Janeiro, 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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