AGO-03
Brasília, 21 de agosto de 2014.
Plantão DN: Rosângela, Darci, Edson, Robertinho (em substituição a Coordenadora Lígia) e Garofolo (em
substituição ao Coordenador Paulo Vaz).
DN em Brasília: Paulo Henrique e JP.
Em atividades São Paulo: Rogério.

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".
RELATÓRIO DA PLENÁRIA NACIONAL DA FASUBRA, REALIZADA NOS DIAS
15, 16 E 17 DE AGOSTO DE 2014.
Auditório da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Indústria - CNTI (Conjunto A - Edifício Sede CNTI - Via
W3 Norte - Asa Norte, Brasília – DF),
Entidades credenciadas: (37) trinta e sete (162) cento e sessenta e dois delegados (as).
Diretores presentes: Almiram (em substituição a Coordenadora Janine), Paulo Henrique, Gibran, Del Papa,
Rolando, Edson, Rosângela, Darci, Rogério, João Paulo, Rildo (em substituição ao Coordenador Uchôa),
Chiquinho, Neuza, Ângela, Ivanilda, Antonieta, Charles, Sônia, Lígia, Heloiza Helena (em substituição ao
Coordenador Pedro Rosa), Garofolo (em substituição ao Coordenador Paulo Vaz), Lucivaldo (em substituição ao
Coordenador Diego), Noelma (em substituição a Coordenadora Marilda), Jeamerson (em substituição ao
Coordenador Luiz Antônio) e Vanda.
Ausência Justificada: Janine, Pedro Rosa, Diego, Marilda e Luiz Antônio.
Pauta:
1. Informes
1.1.
Nacional
1.2.
Base
2. Conjuntura
2.1. Avaliação de Greve
2.2. Avaliação das Negociações com o governo
3. Convocação do CONFASUBRA/Prorrogação do Mandato
4. Filiação de Entidades
5. Outros.
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INFORMES REPASSADOS QUANDO DO CREDENCIAMENTO DA PLENÁRIA E/OU QUANDO
DO CREDENCIAMENTO ON LINE – CONTINUAÇÃO!
SINTUFCE: Delegados > Maria de Lurdes Souza, Elda Pontes de A. Fernandes, Gabriel Marcos A. Nunes, Keila
Maria Pereira Camelo, José Maria Moreira Castro e Francisca Maria dos Santos.
“Assembleias setoriais avaliaram positiva a greve, mesmo com todas as dificuldades. Ganhos local. 1) 30h para
Complexo Hospitalar – Port. Nº 011; 2) Estudo que já começou através da Port. Nº 2193 para implementação das
30h nos demais setores da UFC; 3) Comissão para estudo e desenvolvimento do Programa de Capacitação e
Qualificação dos Técnico-Administrativos da UFC; 4) Formação dos Cursos de Capacitação (cursos não formais) e
de qualificação em nível de mestrado e doutorado; 5) Ajuda de custo com passagens e diárias para servidores
que irão apresentar trabalhos em congressos, que não tínhamos e 6) Liberação dos técnicos-administrativos para
curso de mestrado e fora de Fortaleza, que antes não tínhamos direito. Todas estas vitórias foram frutos da
nossa greve local, fruto da garra da nossa base e da determinação, compromisso e posição firme da nova
diretoria do Sindicato.
Estamos também reestruturando a nossa sede social, para entregarmos em breve para os servidores que contará
com salas para os cursos de capacitação, sala de convivência, biblioteca e outros.
No próximo dia 28/08, estaremos realizando um debate com os candidatos a Governo do Estado do Ceará, com
os 4 candidatos, em parceria com a ADUFC e DCE/UFC.
Ações na justiça para 30h para Assistentes Sociais; Isonomia para nível de apoio e Cotas”.
SINTUFSC: Delegados > Celso Ramos Martins, Dilton Mota Rufino, Enaura Simas Graciosa, Jorge Luiz
Fernandes e Moracy Gomes Filho
“Téc-administrativos estão em greve desde 5 de agosto. A pauta greve: Oficialização da jornada de 30h para
todos; Contra adesão a EBSERH; Pela revogação da Portaria Normativa 043/2014, que dispõe sobre a implantação
do controle diário de frequência e assiduidade dos TAEs.
Deliberação da última Assembléia 12/8:
a. Continuidade da greve até a administração da UFSC, revogue a Portaria Normativa de 24 de julho de 2014;
b. Contra a prorrogação do mandato da direção FASUBRA;
c. Buscar solidariedade da FASUBRA na Plenária, com objetivo de dar visibilidade nacional à greve interna dos
técnico-administrativos da UFSC”.
SINTET-UFU: Delegados > Adai Andrade, Lazaro Emanoel Rodrigues, Mario Junior Guimaraes, Sergio Santos
Neves e Wilson Batista da Silva
“Houve a 1ª. reunião da Comissão de 30h como objeto de apresentar a sistematização dos trabalhos e relatório
conclusivo para enviar ao reitor Elmiro Resende num prazo de 6meses por enquanto para ser avaliação apenas o
Decreto.
O Jurídico SINTET-UFU, conseguir empossar um servidor da Universidade Federal de Uberlândia, aprovado em
concurso público em outro cargo dentro da mesma instituição. O juiz deu causa a favor do servidor.
Oficina SINTET recicla – foram convidados para participar os aposentados e pensionistas do festival Perola Negra
em comemoração ao Aniversário de Uberlândia. Serão apresentados peças teatrais feita pela Oficina SINTETRecicla.
Houve um Seminário de Planejamento Política Sindical para coordenação colegiada do SINTET, ministrado por
Helder Molina.
Assembleia deliberou que seja feito o Congresso – CONFASUBRA – na 1ª. data possível 2015.”
ASSUFRGS: Delegados > Jerônimo Menezes, Lizette Dias C. Miguens. Rafael B. de Bortoli, Arthur Gustav
Bloise, Mozart Simões da C. Junior
“A partir da judicialização da greve, a base da ASSUFRGS decidiu em assembleia a interrupção da greve.
Nesta assembleia definimos realizar paralisações mensais, sendo que a primeira já ocorrei em 16 de julho onde
deliberamos pela criação do Comitê de Luta pela Paridade, que congrega os três setores da universidade, afim
de organizar, de forma unitária, a luta por democracia na UFRGS.
Nesta assembleia também definimos a realização de um plebiscito sobre a proporcionalidade nas eleições para
diretoria da ASSUFRGS em outubro de 2014.
Também confeccionamos um Jornal de Avaliação de Greve que divulgou as avaliações dos grupos políticos
atuantes na ASSUFRGS, além dos colegas de base.
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Trabalhamos com a previsão de realização do CONASSUFGRS para o 1º semestre de 2015.
Realizaremos até o final do ano o Seminário sobre o Reposicionamento dos Aposentados, Histórico e
Perspectivas.”
SINTUFPI: Delegados > André Gonçalves, Bartolomeu Sousa e Renato Brasil
- “Haverá eleições na diretoria executiva para o biênio 2014-2016, com data 21/08/14.
- Decisão da assembleia: 1. Contrária a prorrogação do mandato da atual direção da FASUBRA; 2. Favoráveis a
realização do CONFASUBRA ainda em 2014, uma vez que o estatuto não impede a realização do mesmo ainda
neste ano.
- Contrária a toda forma de ações antissindicais dentro da FASUBRA.
- Implantação de grupo de trabalho na UFPI para tratar de vários interesses da categoria.
Atual gestão sanou economicamente o SINTUFPI, bem como melhorias na estrutura física, reforma do escritório,
alojamentos, acessibilidade, bem como aquisição no litoral do Piaui, de um terreno para uma futura colônia de
férias; aquisição de veiculo e moto, além de conquistas locais com relação a presença do técnico dentro da
UFPI; conquistas trabalhistas como: 3,17%; 28% e em andamento ação sobre o desconto ilegal de 1/3 das férias.
Estamos saindo com o sentimento de dever cumprido.”
SINTUFS: Delegados > José Atamário C. da Silva, Joseilton Nery Rocha, Carlos Alberto G. Santos e José
Antonio F. dos Santos
Os trabalhadores e trabalhadoras da UFS apresentam como informes gerais o papel exercido durante o
movimento grevista que culminou na Resolução do CONSUN N 24/2014 que estabeleceu o turno corrido de 6h
com redução da jornada semanal para 30horas. A resolução estabelece a instalação da CPFJ – Comissão
Permanente de Flexibilização da Jornada com composição paritária e eleição de representações de base. Ora em
funcionamento e fazendo dimensionamento dos setores possíveis à instalação da jornada.
Informado também que por determinação judicial está em andamento o estabelecimento do ponto eletrônico na
UFS. Que mesmo sendo estabelecido para todos os servidores, foi imposto pela reitoria o seu início a partir do
dia 18/08/14 e que embora tenha já realizado o concurso para 1.270 cargos só foram chamados até o momento
150 e que as obras mencionadas de reestruturação do HU estão paradas o que assim compromete o
funcionamento inclusive a existência da EBSERH.
A partir da greve e com o término desta foi estabelecido o Comando de Mobilização Local que junto a direção
tem contribuído na condução política da direção sindical.
O Sindicato realizará no dia 19/08/14 Ato Publico e Debates em alusão a morte da servidora terceirizada
Danielle nos cômodos do RESUN, assassinada por seu ex companheiro.
Moção de repúdio ao Prof. Jailton Costa pela prática de assédio moral aos servidores da COOAP (... de
apuração!).”
ASUNIRIO: Delegados > Rafael de Souza e Mello C. da Silva, Wilson Ferreira Mendes
- Última assembleia aprovou as contas do semestre da associação e abertura do estatuto para discutir os artigos
referente as eleições devido a enorme renovação da base.
- Palestra “Assedio moral e o suicídio” no dia 29/8. Palestrantes: Oscar Gomes, coordenador geral da ASUNIRIO e
Margarida Barreto, especialista no assunto. Mais informações no site: www.asunirio.org.br
- Greve: Foi de muito combate e mobilização na Unirio. Com o fechamento do campus reitoria e derrubada do
sistema, conseguimos reunião com o reitor e instituímos 3 comissões, que já estão com as portarias publicadas:
Comissão das 30h; Comissão da Creche e Comissão Diagnóstica do Hospital Universitário, sem a sombra da
EBSERH. Com a barração das matriculas do SISU, conseguimos instituir mais uma comissão que é a de
Acessibilidade.
- Dia 31/7, houve um grande ato no HUGG com um debate com o diretor do HUCFF/UFRJ, contando a
experiência exitosa dessa co-irmã no combate a EBSERH.
- Dia 07/8, houve o CONSUNI para votação de “Não ou Sim” a EBSERH. Uma comissão dos 3 segmentos (técnicos,
docentes e discentes), conseguimos, pelo voto do CONSUNI, adiar a sessão com mudança de pauta, ou seja, não
se pode votar a EBSERH enquanto não esclarecermos a pauta proposta, que é: - Moção de Repúdio contra o
governo federal pela judicialização do nosso direito de greve; Moção de Repúdio contra os governos estaduais e
da prefeitura do RJ pela criminalização aos professores em seu direito de greve, inclusive com corte de salários.
- Moção de Repudio contra o Governo do Estado do RJ, o Secretario de Segurança do RJ, o Governo Federal e o
Ministro da Justiça pela criminalização da luta, dos movimentos sociais e dos ativistas. Inclusive tivemos um
companheiro técnico-administrativo do HUGG, o Rafael Caruso.
- Gostaríamos de ressaltar a importância da greve na construção de todas essas conquistas inclusive éramos
contrários ao final a greve.”
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SIND. ASSUFOP – Observadores/Ouvintes: Jefferson A. do Patrocinio, Tatiana Hundvel, Sergio Geraldo Neves,
Lourival N. Martins e Vicente de Paula...
“30 horas já está em funcionamento na UFOP nos seguintes setores:
ICSA - Instituto de Ciências Sociais Aplicadas
NTI - Núcleo da tecnologia da informação
Centro de Saúde
Outros setores já estão em processo com a comissão de 30 horas.
- No fim da greve, chegaram outras notificações de judicializações para a reitoria. Houve também uma carta
direcionada a Presidente Dilma informando a situação da greve na UFOP.
- O Sindicato cobra explicações da reitoria em relação ao nome da UFOP estar entre os requerentes do processo
de judicialização contra a greve dos TAEs.
- Exigimos da administração a solução dos exames periódicos, já que nos últimos anos nenhuma empresa aceita
as condições oferecidas pelo governo”.
Obs.: Demais informes seguirão posteriormente.

CALENDÁRIO DE ATIVIDADES
2014
AGOSTO
20 e 21
5e6
08 a 13
10 e 11
11 e 12
24 e 25
8e9
22 e 23
5e6
19 a 23
26 e 27
10 e 11
11 e 12

147ª. RO - CIRH
SETEMBRO
Seminário Nacional dos Condutores Oficiais – Belém/PA
XXIII Seminário Nacional de Segurança das IPES - UFRN
Reunião Ordinária CNS
68ª Reunião Ordinária da MNNP-SUS - Brasília
148ª. RO - CIRH
OUTUBRO
Reunião Ordinária CNS
149ª. RO - CIRH
NOVEMBRO
Reunião Ordinária CNS
CONAE
150ª. RO - CIRH
DEZEMBRO
Reunião Ordinária CNS
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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