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Brasília, 14 de abril de 2016.
Plantão DN: Toninho, André Gonçalves, Eurídice e Edson.
Em Brasília: Rogério e Gibran.

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: “Atenção filiad@s: Participe das eleições do Sintfub nesta quarta e quinta-feira (13 e 14/4)
Nos próximos dias 13 e 14 de abril, quarta e quinta-feira, serão realizadas eleições para escolher a nova
coordenação do Sintfub no biênio 2016/2017. Três chapas concorrem ao processo.
Podem votar todos os servidores técnico-administrativos – ativos, aposentados e pensionistas – e terceirizados
filiados ao Sintfub há, pelo menos, quatro meses. Além do tempo de filiação, é necessário que o eleitor esteja
em dia com a mensalidade sindical.
Serão disponibilizadas 20 urnas para votação, duas delas itinerantes. O objetivo é facilitar o acesso dos filiados
às eleições, viabilizando o maior número de participação possível. (Veja aqui onde você poderá votar).
Na Biblioteca Central da UnB (BCE), no Hospital Universitário da UnB (HUB) e na Diretoria de Segurança da UnB
(Diseg), os votos poderão ser registrados das 6h30 às 19h30. No Campus do Plano Piloto, Faculdade UnB
Planaltina, Faculdade UnB Ceilândia, Faculdade UnB Gama e outros locais, os filiados poderão votar das 8h às
18h.
A apuração dos votos será feita no dia 15 de abril, a partir das 9h”.
SIND. ASSUFOP: “ASSUFOP adere à paralisação nacional
Comunicamos que, os Técnico-Administrativos em Educação da UFOP, em Assembléia Geral realizada em 14 de
abril de 2016 decidiram aderir à paralisação nacional de 24 horas contra o PLP 257/2016”.
SINTUFES: “Moção pela retirada da punição à Adriana Stella e anulação da Sindicância A Assembleia Geral dos
Trabalhadores da UFES vem manifestar irrestrito apoio e solidariedade à trabalhadora técnica-administrativa em
educação da Unicamp e diretora do Sindicato dos Trabalhadores da Unicamp (STU), e da FASUBRA, Adriana
Cristina de Toledo Stella, vítima de assédio moral em seu local de trabalho e de sindicância que determinou sua
punição por não se calar e denunciar seu chefe assediador.
Adriana Stella sofreu assédio moral por seu chefe que repetida e sistematicamente a hostilizou, ridicularizou,
inferiorizou, e culpabilizou por sua gravidez e sua atuação sindical junto à categoria.
Há exatamente um ano, o tema das punições e perseguições aos ativistas foi alvo de debate com a Reitoria na
Campanha Salarial. A Universidade assumiu que a prática de assédio moral é constante e assinou Termo de
Ajustamento de Conduta (TAC) junto ao Ministério Público para coibir essa prática. O Reitor, chegou a assumir
publicamente em reunião realizada junto ao STU que o processo de Adriana foi conduzido de forma irregular e
que, portanto, deveria ser considerado como nulo.
Mesmo assim, passado quase um ano do processo que ficou engavetado na Reitoria desde abril de 2015 até o
início do ano de 2016, ao início da Campanha Salarial deste ano a Reitoria encaminha ao STU comunicado
informando que a sindicalista Adriana receberá as punições. Além de não cumprir o que o Reitor publicamente
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expressou em reunião gravada e não cumprir o TAC, a Reitoria se utiliza de métodos coercitivos para amedrontar
os trabalhadores da Unicamp ao punir uma trabalhadora que denuncia o assédio.
A prática da Reitoria reforça que aqueles que não se calam e lutam contra o assédio e perseguição serão
duramente punidos, como forma "exemplar" de calar a voz dos trabalhadores desta Universidade. Em época de
Campanha Salarial, a Reitoria reforça ainda mais que irá perseguir aqueles que lutam.
A Assembleia Geral dos Trabalhadores da UFES considera grave a perseguição institucional e a tentativa de
punição exemplar de uma trabalhadora que ousou não se calar frente ao assédio! Por isso, exige a imediata
retirada das punições e anulação da Sindicância.
Vitória – ES, 31 de março de 2016.
A Diretoria Colegiada”.

CALENDÁRIO DE ATIVIDADES
2016
ABRIL
11 e 12
13 e 14
14
19 e 20
25
25 a 30
28

Universidade Federal de Campo Grande (UFCG) – Provável assembleia para manifestação da categoria,
sobre definição de representação sindical
Agenda da Negociação
Paralisações e atos nos estados junto com as entidades do funcionalismo municipal e estadual
Reunião Preparatória Encontro de Motoristas m- Goiânia,GO
126ª. Reunião Ordinária CONAES
Reunião do Conselho Fiscal
Reunião da CNSC

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

2

