OUT-02
Brasília, 30 de outubro de 2014.
Plantão DN: Robertinho (em substituição ao Coordenador Edson).
Presentes em Brasília: Rogério Marzola (em substituição a Janine) e João Paulo.

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".
SINTUNIFESP: “Realizará o III Encontro Nacional dos Auxiliares do PCCTAE; solicitamos que conste no
Informativo da Fasubra a fim de proporcionar a participação dos Sindicatos filiados.
Data: 17/Nov/2014
Horário: 8:00 ás 17:00 h
Local: Universidade Federal de São Paulo – UNIFESP
Teatro Marcos Lindenberg – Rua Botucatu, 862 – Vila Clementino – SP
Segue abaixo a Programação:


8:00 – Recepção e Credenciamento



8:30 - Mesa de Abertura



9:30 - Mesa Redonda: PL 2.203/11 – Deputado Federal Ivan Valente



12:00 – Almoço



13:00 - Mesa – Redonda: Racionalização dos Cargos



15:00 – Cooffe Break



15:30 – Encaminhamentos



17:00 – Encerramento”

ASUFPEL: “CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL
A Coordenação da ASUFPel-Sindicato, nos termos do artigo 16, §1º do Estatuto Social, convoca os servidores
federais em educação de Pelotas e Capão do Leão, ativos e aposentados para a assembleia geral extraordinária
que será realizada, no dia 30 de outubro de 2014, quinta-feira, às 14h em primeira convocação e
às 14h30min em segunda convocação, na sede da entidade, situada na rua XV de Novembro, 262, Pelotas-RS,
com as seguintes pautas:
- Informes Locais e Nacionais;
- Eleições para a Constituinte Universitária”.
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SINTESAM: “Sintesam e Reitoria negociam jornada de trabalho de 30 horas
Os técnico-administrativos da UFAM (Universidade Federal do Amazonas) conquistaram mais uma vitória sobre a
proposta de implantação da jornada de 30 horas na UFAM. A Reitoria decidiu acatar a solicitação da categoria de
instalação de uma mesa paritária, com membros da administração superior e Sintesam, para discutir a
viabilidade da proposta.
A Administração Superior da UFAM (Universidade Federal do Amazonas) acatou a solicitação feita pelo Sintesam
(Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Superior do Estado do Amazonas) para a instalação de uma mesa
paritária permanente de negociação sobre a jornada de trabalho de 30 horas na Universidade.
O acordo foi selado na reunião entre representantes do Sintesam e os reitores professora Márcia Perales Mendes
Silva e Hedinaldo Narciso Lima, na quinta-feira (23), no prédio da Administração Superior.
A solicitação foi encaminhada pela categoria, na forma de abaixo-assinado, reivindicando a imediata instalação
de uma mesa paritária de negociação para que seja implantada a jornada de 30 horas de trabalho na
Universidade. O abaixo-assinado, contendo 630 assinaturas, foi protocolizado na Reitoria, pela Coordenação
Executiva do Sintesam, na manhã do dia 24 de setembro, ocasião em que também foi feita a entrega simbólica
do documento diretamente a reitora, professora Márcia Perales Mendes Silva, que recebeu o documento e
agendou a reunião para o dia 23 de outubro.
A mesa será composta por dez membros. Sendo quatro representantes da UFAM e quatro do Sindicato, acrescida
de dois suplentes. Os nomes dos representantes do Sintesam serão definidos nesta semana e comunicados à
Reitoria até quinta-feira (30).
A partir deste primeiro passo, a UFAM vai elaborar um documento para institucionalizar (tornar oficial) a decisão
administrativa e, ao mesmo tempo, convocar a primeira reunião da comissão (mesa) para estabelecimento de
um cronograma (agenda) de trabalho entre outras providências.
A comissão do Sindicato foi representada pelos coordenadores executivos Carlos Almeida e Ronaldo Vitoriano,
que fizeram um agradecimento e a exposição sobre os pontos reivindicados pela entidade. Os coordenadores
salientaram o histórico de negociação que sempre foi mantido com a administração da UFAM (ex-reitores) em
face de várias questões, ao longo de anos, como o RU (Restaurante Universitário).
A reitora Márcia Perales enfatizou a existência de pontos que demandam definições a médio e longo prazos, mas
acenou do modo favorável ao dizer que “não há oposição à ideia. Há pontos convergentes e discordâncias sobre
as 30 horas”. Pontos que serão negociados ao longo dos diálogos. Contudo, ressaltou que haverá estudos sobre a
viabilidade de cada setor e aspectos legais. A reitora também estabeleceu a continuidade de cumprimento da
legislação até que sejam feitas as novas definições pela mesa (comissão).
Mais informações/Sintesam:
Crizolda Assis de Araújo - 9256-2193 / 8111-1992 / 9983-3113
Carlos Gomes de Almeida - 9249-4952 / 8423-3023
Ronaldo Vitoriano Bastos – 9263-9374”.

SINTUFEJUF: “Trabalhadores da UFJF discutem minuta do contrato com a EBSERH
Reunidos em Assembleia realizada às 9h do dia 07/10 no auditório Gilson Salomão (Hospital
Universitário, Santa Catarina), os servidores técnico-administrativos discutiram as alterações na
minuta do contrato com a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - EBSERH. A assembleia teve
início imediatamente após reunião de Funcionários do HU (efetivos e terceirizados) e a administração
superior da Universidade, representada pelo reitor Júlio Chebli e o Diretor do Hospital Universitário
(Santa Catarina), Dimas Augusto, que discutiram sobre a EBSERH. Na ocasião, o coordenador Lucas
Simeão entregou ao reitor um ofício solicitando uma reunião a ser realizada no dia 08/10, para
apresentação das alterações que fossem feitas no contrato. O objetivo é anteceder a reunião
Ordinária do Conselho marcada para o dia 09/10.
Diante do quadro que foi exposto pela reitoria minutos antes da assembleia geral, algumas mudanças
discutidas com a categoria no dia 26 de agosto precisaram ser revistas.
A mesa, composta pelos coordenadores do Sintufejuf Paulo Dimas e Lucas Simeão, mais uma vez
ressaltou que a decisão é do conselho superior, podendo este acatar ou não as alterações no contrato
debatidas com a categoria.”
SINTUFEJUF: “Assembleia dos Técnico-Administrativos em Educação das Instituições Federais de
Ensino no Município de Juiz de Fora - MG, realizada no dia dois de outubro de dois mil e quatorze as
nove horas no Anfiteatro da Reitoria – Campus da UFJF, com a presença de........servidores. A mesa
foi composta pelos Coordenadores Gerais Paulo Dimas de Castro e Lucas da Silva Simeão. Em primeira
convocação com a maioria dos associados quites e às 9h30 em segunda convocação com qualquer
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número dos presentes quites para a segunda convocação, discutiram sobre as seguintes pautas:
Alteração do endereço da Sede do Sindicato e a filiação do Sindicato à Federação de Sindicatos de
Trabalhadores em Educação das Universidades Brasileiras – FASUBRA, conforme edital de convocação.
Paulo informou que essa Assembleia visa formalizar o endereço para o Ministério do Trabalho e
Emprego, após a mudança da Sede Administrativa do Sintufejuf que se situava na Avenida Getúlio
Vargas, 763 - A, Centro, passando para a Rua Santo Antônio nº 309, Centro - Juiz de Fora – MG CEP:
36015000. A segunda questão ratificada em Assembleia foi à filiação do sindicato à Fasubra. A mesa
composta pelos afirmou que o SINTUFEJUF será o primeiro sindicato a formalizar e registrar a filiação
no Ministério do Trabalho. Informou que foi publicado no Diário Oficial da União no dia 29 de setembro
de 2014 o reconhecimento pelo Ministério do Trabalho da Federação de Sindicatos de Trabalhadores
Técnico-Administrativos em Instituições Públicas de Ensino Superior do Brasil - FASUBRA SINDICAL,
enquanto entidade legítima e representativa dos trabalhadores técnico administrativos das Instituições
de Ensino Públicas do Brasil. Portanto, para legalizar uma Federação é necessário ter no mínimo
quinze sindicalizados filiados e registrados no Ministério. Após a leitura do edital, os encaminhamentos
da mesa foram aprovados por unanimidade pelos presentes. Nada mais a relatar, deu-se por encerrada
a assembleia, da qual ia presente ata. Juiz de Fora – MG.”

CALENDÁRIO DE ATIVIDADES

2014
OUTUBRO
28

Dia dos Trabalhadores e Trabalhadoras no Serviço Público

29 e 30

5a Reunião Extraordinária da Mesa Nacional de Negociação do SUS
NOVEMBRO
Seminário "Perspectivas da Qualificação frente ao novo Marco Regulatório das Organizações da
Sociedade Civil - MROSC"

4,5 e 6
5e6

Reunião Ordinária CNS

11 e 12

Encontro Nacional das CIS

19 a 23

CONAE

20

Dia Nacional da Consciência Negra

21

Encontro LGBT - BsB

22 e 23

Seminário sobre Carreira – BsB

25

Dia Mundial de Combate à Violência Contra a Mulher

26 e 27

150ª. RO - CIRH
DEZEMBRO

1a4

Reunião de Direção Nacional

5a7

Plenária Nacional Estatutária e Confraternização

10 e 11

Reunião Ordinária CNS

11 e 12

1º dia da CIRH concomitante com 2º dia do pleno do CNS.

UnB – Pavilhão Múltiplo Uso 1 – Bloco C – Sala C.1-56/2 – CEP 70.904-970 – Cx. Postal 04539 –
Campus Universitário Darcy Ribeiro – Asa Norte - Brasília –DF
Fones: +55 (61) 3349-9151 – FAX: +55 (61) 3349-1571
Email: fasubra@fasubra.org.br Portal: www.fasubra.org.br
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