DEZ-03
Brasília, 10 de dezembro de 2014.
Plantão DN: Darci, Heloíza e Edson.
Em Brasília: Rogério Marzola e Rolando.

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
06, 06 E 07 DE DEZEMBRO DE 2014.
Auditório do San Marco Hotel - Setor Hoteleiro Sul - Brasília, DF.
Entidades credenciadas: (39) trinta e nove (165) cento e sessenta e cinco delegados (as).
SINTUFEPE-RURAL, SINDUFLA, SISTA-MS, SINTUF-MT, SINTEST-AC, SINTESAM, SINTUFES, SINTUNIFESP, ASSUFSM,
ASUFPEL, SINTEST-RN, SINTUFEJUF, ASSUFOP-SIND., SINTET-UFU, SINTESPB, SINTUFRJ, SINTEMA, SINDITESPA, STU,
SINTFUB, SINTUR-RJ, SINTUFCE, ASUNIRIO, SIND.ASAV, SINTUFABC, ASSUFBA-SIND., APTAFURG, SINTUFCAR, SINTEMED, ASSUFRGS, SINTUFSC, SINTEPS, SINTESMAT, SINDIFES, SINTUFF, SINDTEST-PR, SINTIFESgo, SINTUFPI,
SINSTAUFAP.
Diretores presentes:
Pauta:
1.
1.1.
1.2.
2.
2.1.
2.2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Informes
Nacional;
Base.
Conjuntura;
Campanha Salarial 2015;
Avaliação das Negociações com o governo.
Filiações e ratificação de filiações de entidades à FASUBRA;
Aprovação do Regimento do XXII CONFASUBRA / Definição da Pauta do XXII CONFASUBRA;
Aprovação das Contas de 2013 e das Contas de Janeiro a Junho de 2014;
Eleição do Conselho Fiscal;
Recomposição da Direção Nacional, de acordo com Artigo 64, Inciso III, na forma contida no Art. 63 do
Estatuto;
Outros assuntos pertinentes à Categoria, de acordo com o Estatuto no seu Artigo 40, Inciso III.

INFORMES REPASSADOS QUANDO DO CREDENCIAMENTO DA PLENÁRIA E/OU QUANDO
DO CREDENCIAMENTO ON LINE
SINTFUB - Delegados: Mauro Mendes, Lucineide Cabral, Aildil Alcoeres, Edmilson R. de Lima, Moacir F.
Cortes e Susana Xavier
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“Carta Sindical ratificada; Eleição da CIS, organizada e executada pelo Sindicato; Realização do Seminário da
Segurança; Realização do I Encontro das Mulheres Trabalhadoras da UnB; Demissão de mais de 600 trabalhadores
precarizados e terceirizados; Corte do adicional dos trabalhadores terceirizados da manutenção; Corte de ponto
por participação em Plenária; Despejo da CIS; Reserva de sala para ATENS; Ameaça de corte da URP dos
aposentados; Processos de flexibilização estagnados e não reconhecimentos dos membros da Comissão
representantes dos técnicos. Sindicato se prepara para a luta em 2015.
SISTA-MS – Delegados: Walter Gomes de Sousa, Maria Luiza Tegon, Carlos Roberto S. Conde, Adilson da C.
Oliveira e Cleiton Rodrigues de Almeida
“Temos agora uma nova coordenação do SISTA empossada no dia 1º de outubro de 2014. O HU fez greve de 40
dias pelo pagamento dos plantões dos meses de janeiro, fevereiro e março de 2014 a qual encerrou no dia 17 de
outubro de 2014, após acordo firmado com a reitoria, restando ainda algumas pendências já encaminhadas para
resolução.
A nova coordenação esta dialogando com a Pró-reitoria de Gestão de Trabalho de Trabalho e Pessoas sobre os
trabalhadores dos Campi, no tocante a perícia médica, já com resolução provisória, capacitação, insalubridade e
assistência e saúde. A UFMS conta com 10 cidades do MS, com unidades; campus avançados.
Fizemos discussão e aprovamos a ratificação da filiação do SISTA-MS a FASUBRA.
SINTET-UFU – Delegados: Sérgio Santos Neves, Silnando Silvério Ferreira, Wilson Batista da Silva, Mário Costa
de P. G. Jr e Sirle de Souza
- “Realizamos o XXII CONSINTET-UFU nos dias 26, 27 e 28/11, nesse congresso foi deliberado que a FASUBRA
implemente uma grande campanha para aprimoramento da nossa carreira.
- Tem uma comissão trabalhando para implementação das 30h, pelo menos nos setores amparados pelo decreto;
- Continuar a luta pelo reposicionamento dos aposentados;
SINTUFEJUF – Delegados: Heronildes Meirelles, Rosângela Márcia Frizzero, Maria Angela F. Costa e Rogério
da Silva
“O SINTUFEJUF já fez sua AG retificando a sua filiação a FASUBRA e já encaminhou para a federação.
A nossa universidade no mês passado através do reitor assinou o contrato com a empresa EBSERH.
O sindicato em uma assembleia conseguiu inserir algumas posições da categoria no contrato antes de ser
assinado, posições que garante as conquistas dos trabalhadores da universidade para os trabalhadores técnicos
que serão cedidos para empresa EBSERH.
Dia 20 de novembro fizemos uma atividade do GT-Anti racismo com o tema Racismo Institucional, onde tivemos
a presença da delegação dos técnico-administrativos da Universidade do Rio de Janeiro.
AG dia 06 vai acontecer e nosso tradicional almoço para todos os sindicalizados e seus dependentes.
Estamos fazendo campanha de sindicalização dos novos
Assembleia Geral de 18/11/2014
Os técnico-administrativos reunidos em assembleia dia 18/11, às 9h no Anfiteatro da Reitoria da UFJF fizeram a
votação para a escolha de Delegados(as) para a Plenária Estatutária da Fasubra, a ser realizada no período de 05
a 07 de dezembro de 2014. A mesa foi coordenada pelos Diretores Gerais: Lucas Simeão e Paulo Dimas de Castro.
A assembleia teve início com os informes gerais, com convite à categoria para a participação no XI Encontro 20
de Novembro, realizado pelo Sintufejuf em homenagem ao dia da Consciência Negra, e também para o
tradicional Almoço do Servidor, confraternização de final de ano, que será realizada no dia 06 de dezembro. Os
convites para o almoço estarão disponíveis a partir do dia 02 de dezembro, das 08h às 18h. A mesa informou
também sobre as alterações nas datas de faturamento do Bahamas Card. Paulo Dimas iniciou a Assembleia
explanando sobre a Plenária, que discutirá Informes nacionais, base, conjuntura, Campanha Salarial 2015,
filiações à Fasubra, Confasubra, aprovação das contas de 2013 e 2014, eleição do Conselho Fiscal entre outros
assuntos. Representando a direção do Sintufejuf, sem votos contrários ou abstenções, a categoria elegeu Lucas
Simeão. Para os coletivos, foram reservadas 3 vagas. Os coletivos “Tribo” e “CSD Ressignificar” uniram-se na
chapa 1, pela chapa 2, concorreu o coletivo “Vamos à luta”. Antes de iniciar a votação, as chapas se
apresentaram para a categoria. A primeira foi a chapa 1. Representado o grupo “Tribo”, Paulo Dimas lembrou
todo o envolvimento do coletivo nos trabalhos de luta, tanto em Brasília quanto em Juiz de Fora. Lamentou o
adiamento do Congresso pela Fasubra. Segundo Paulo Dimas, sempre que o objetivo é debater política, o
congresso é adiado, sendo realizado apenas congresso eleitoral. Para ele, é preciso protestar contra esse tipo de
congresso. Ainda pela chapa 1, representando o coletivo “Ressignificar”, no campo cutista, Heronides Meireles
falou sobre a lógica de construir um plano de luta junto à categoria para sair do marasmo. Segundo ele, é
preciso defender o plano de carreira para os trabalhadores, lutar por uma nova carreira. Representando a Chapa
2, Maria Ângela Costa fala sobre a importância de discutir o Confasubra, que vai deliberar toda a política que
representará os trabalhadores durante dois anos. Discutir a carreira é importante, e por isso é preciso retomar o
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GT Carreira. Também, pela Chapa 2, Flávio Sereno afirma que é importante definir o que cada coletivo vai
defender, para subsidiar a categoria. É preciso discutir o direito de greve, as questões que estão na pauta e
precisam ser debatidas. Após a apresentação das chapas, a categoria votou. Foram 33 votos para a Chapa 1
(Tribo e Ressignificar), 17 votos para a Chapa 2 (Vamos à Luta) e apenas uma abstenção. Pela proporção, ficou
definido dois delegados pela Chapa 1 (Tribo e Ressignificar) e um delegado pela Chapa 2 (Vamos à Luta). A
categoria definiu então os encaminhamentos para a plenária, entre eles: discutir a Database; Sindicato dos
Trabalhadores Técnico-Administrativos em Educação das Instituições Federais de Ensino no Município de Juiz de
Fora – MG políticas de greve; exigir que acordos anteriores sejam cumpridos antes da data dos congressos;
cobrar que direção da Fasubra respeite as discussões aprovadas; retomar discussão sobre racionalização,
reposicionamento RSC, projeto de TAE's substitutos, que faça valer a lei 8.112 para os servidores cedidos à
Ebserh; reposicionamento de aposentados; lutar contra projetos que retiram direitos de trabalhadores; exigir da
Fasubra a participação em movimentos sociais e reformas populares; entre outros. Fasubra a participação em
movimentos sociais e reformas populares; entre outros. Na oportunidade foram indicados pelos coletivos o nome
dos Delegados: seus Heronildes Meirelles e Rosangela Márcia Frizzero “Coletivo Tribo e Ressignificar”, enquanto
pelo “Coletivo Vamos a Luta” , Maria Ângela Ferreira Costa. Aprovados os encaminhamentos, o coordenador
geral Lucas Simeão iniciou com a categoria os informes e esclarecimentos a respeito da assinatura do contrato
com a EBSERH na UFJF. Após os esclarecimentos, a assembleia é encerrada pela mesa.”
SINTE-MED – Delegados: Rosa Emília da S. Rangel, Maria Antônia da Silva, Ana Paula de Azevedo e Siméa
Aparecida Freitas
“Foi realizado Seminário: Novembro Negro, debate sobre racismo, educação e racismo na escola; raça e classe
mulher negra; mesa redonda sobre todas. O mês todo foi abrilhantado com estas grandes palestras com grande
público, estudantes e comunidade e professores da UFTM. Terminando com debates onde estão os Quilombolas
e como identifica-los. Obs.: O Seminário Novembro Negro – parceria SINTE-MED e temais raciais UFMT.
- Saúde do trabalhador- contaminação pelo formol, levantamento dos CAT’s;
- Comissão das 30h – em fase de finalização dos trabalhos. Manifestação da enfermagem na porta do DE.
A Comissão vai apresentar em Relatório Final sobre toda a força de trabalho da UFTM e uma proposta de Minuta
de Resolução para ser encaminhada ao CONSU.
Foram colhidas informação de cerca de 210 setores; 30% desses oferecerem proposta de escala de distribuição
da força de trabalho adequada às 30h tendo condições imediatas de começar a trabalhar; 60% começaria
imediatamente se adequasse seu horário às 12h ininterruptas; cerca de 20% não tem condições de fazer por
possuírem um único servidor, sem ter com quem reversar.
A Comissão tem enfrentado oposição da Divisão de Enfermagem, que emperra a finalização dos trabalhos, não
oferecendo proposta de escalas, trabalhando nos bastidores pela jornada de 36h, que é a executada pela
EBSERH. Se necessário, a Comissão oferecerá essa proposta de escala da Enfermagem.
A atual reitoria, que deu posse à Comissão nomeada pelo Reitor anterior, não assumiu o compromisso com a
implantação das 30h durante a campanha eleitoral.
- Representação no Ministério Público do Trabalho sobre o pagamento do auxílio de insalubridade dos
trabalhadores da EBSERH;
- O HC/UFTM foi implantado a EBSERH mais ou menos 2 anos, temos feito denuncias no Min. Público Federal,
sem solução.
- Foi feito ratificação da filiação da FASUBRA;
- Sobre questão do Assédio Moral, já foi nomeada uma comissão da qual não foi feito nada.”
SINTUFSCAR – Delegados: Jorge Luiz Ranieri, Maria Antônia Bertoni, Humberto Luiz Pietronero e Angélica
Cristina P. Hirosue
“1. Encontro de Aposentados em Natal, nos dias 18 a 21/09/14 pela PEC555;
2. I Seminário sobre Reposicionamento de Aposentados no PCCTAE, em Porto Alegre, nos dias 22 e 23/9/14, na
ASSUFRGS. Participaram do seminário: ASSUFRGS, ASSUFSM, ASUFPEL e SINTUFSCAR.
Foi elaborada uma carta – Carta de Porto Alegre, com a colaboração de todos os sindicatos participantes. A carta
trata do reposicionamento dos aposentados no PCCTAE e outros assuntos.
Em AG foi ratificada a filiação a FASUBRA.”
SINTESPB – Delegados: Vicente Bernardo de Souza, Edelson Ribeiro Duarte, Severina dos Santos Silva,
Newton M. Eloi Ramalho, José Valdevino Neto, Marcelino Rodrigues da Silva e Gideon Soares da Silva
“Continuamos a luta política e jurídica pela manutenção da base do SINTESPB,tendo em vista a criação de um
outro sindicato no âmbito da UFCG. Embora os hospitais universitários da UFPB e UFCG tenham sido repassados
para EBSERH, só a partir do início do próximo ano serão contratados novos servidores pelo Regime CLT.
Gostaríamos de saber o que fazer com esses trabalhadores, devemos ou não filiarmos ao nosso sindicato?
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Qual a posição da FASUBRA em relação a representação desse segmento de trabalhadores da saúde vinculado ao
Ministério da Educação através da EBSERH?
Com relação ao Congresso temos uma preocupação quanto a permanência da data a ser definida, pois temos
uma delegação grande que precisa ser organizado o pacote de viagem. Caso haja greve na próxima campanha
salarial, o Congresso será mantido?
Outra grande preocupação da nossa entidade e da base da categoria é a crescente terceirização no âmbito das
universidades. Só na UFPB temos uma despesa com terceirizado na ordem de 30 milhões/ano. As empresas são
contratadas, pagam salário baixo e muitas vezes recebem o dinheiro das universidades e não pagam os
trabalhadores e quando são destituídos os trabalhadores nem sempre permanecem servindo a instituição, pois se
utilizam de critério político para contratação de novos trabalhadores.
Com relação a campanha salarial e plano de carreira, em assembleia realizada aprovamos as seguinte propostas:
1. Reajuste salarial com base na reposição da inflação e ganho real com vista à elevação do piso e teto da
categoria;
2. Recomposição salarial das classes A, B e C com base em levantamento da situação deste seguimento a partir
da quebra da linealidade da tabela do PCCTAE em 2007;
3. Elevação do step de 3,8% para 5% em janeiro de 2016;
4. Elevação dos percentuais de incentivo à qualificação;
5. Isonomia do vale-alimentação entre os três poderes a partir de janeiro de 2015 e elevação dos demais
benefícios, como o auxílio natalidade e contrapartida nos planos de saúde;
6. Elevação dos níveis de capacitação no plano de carreira de 04 para 06 e do padrão de vencimento de 16 para
20;
7. Liberação do recurso para pagamento administrativo das dívidas de exercícios anteriores com os servidores
das universidades;
8. Reposicionamento imediato dos aposentados e pensionistas no PCCTAE;
9. Implantação da racionalização dos cargos no PCCTAE com base nos estudos
apresentados pela FASUBRA na Comissão Nacional de Supervisão da Carreira – CNSC.
10. Definição de data base e negociação coletiva no serviço público.
A Assembleia também referendou o pedido de ratificação de filiação do SINTESPB à FASUBRA.
SINDTIFES – Delegados: Eduardo Magno, Luis Carlos Cabral, Oricivaldo do N. Albuquerque, Rubens Anderson
A. da Silva e Maria Zila C. Farias
- “Em março realizaremos o 1º Congresso do SINDTIFES-PA com data a combinar.
Queremos informar que estamos numa luta grande contra a má administração do Hospital Barros Barreto que
estar sucateado com isto prejudicando o trabalhador.
Sobre as 30h o Sindicato tem feito várias ações em conjunto com a categoria.
Já ratificamos a filiação na assembleia.
SINTUFABC – Delegados:
“O processo administrativo disciplinar (PAD) que envolveu 23 TAs e puniu 10 (2 advertências e 8 suspensões) está
no CONSUNI, para que o conselho apreciei os recursos dos colegas que foram punidos. O reitor, através de uma
prerrogativa regimental, instituiu uma comissão paritária (2 TAs, 2 docentes e 2 alunos) para elaborar um
relatório sobre os recursos e apresentar ao CONSUNI. O SINTUFABC está se dedicando a organizar a luta para que
sigamos vitoriosos. Esse tem sido a principal campanha de 2014.
No entanto, temos também organizado outras lutas em assembleia realizada foi tirado uma comissão para
organizar a campanha das 30h na UFABC. Além de uma campanha visual a comissão organizará seminários
mensais sobre as 30h com convidados de outras universidades a partir de janeiro. Também estamos avançando
na política de liberação de trocas para cursos de capacitação e qualificação.
ASSUFSM – Delegados: Rogério Joaquim da Silva,Carlos de Moraes Militz, Eloiz G. Cristino, Celso Eduardo D.
Fialho e Paulo Ronaldo da S. Martins
- “Processo estatuinte;
- Extativa 30h;
- Seminário CIS – Carreira;
- Não foi necessário ratificar a filiação.”
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APTAFURG – Delegados: Celso Luis Sá Carvalho
“A categoria esta, atualmente, trabalhando dois eixos: 2) A EBSERH e b) Dimensionamento da força de trabalho
e flexibilização da carga horária. No primeiro eixo o sindicato tenta abrir uma negociação sobre o contrato de
gestão da empresa. A categoria definiu três propostas para o debate do contrato: 1) a experiência de um termo
de cedência; 2) a manutenção das 30h do HU e 3) modelo de gestão. No ponto da negociação a Reitoria se nega
a conversar com os técnico-administrativos. Quanto às 30h, a categoria, através da greve, conseguiu a existência
de uma comissão do Conselho Universitário para fazer o estudo do dimensionamento e da flexibilização da carga
horária. A comissão encerrou a etapa da metodologia e passara para o efetivo trabalho. Na assembleia ultima,
em assuntos gerais, a categoria ratificou a filiação a FASUBRA”.
SINTUFES – Delegados: Alvaléria Cuel, Wellington Pereira, Ivan Gomes da Silva, Claudia Farias G. dos Santos
e Ana Maria Silva Hoffman
“O SINTUFES tem participado de todos os fóruns indicados pela federação, bem como, tem organizado na sua
base as discussões propostas nestes fóruns (mulheres, negros, carreira, etc).
Infelizmente não foi possível a participação no Seminário LGBT por estarmos em atividade de enfrentamento na
Reitoria/UFES, com ocupação, pela jornada ininterrupta.
O Sindicato tem feito debate sobre a autonomia universitária; organizou em conjunto com entidades do Estado
seminário para debater os “Aspectos constitucionais do sindicalismo”, visando subsidiar as práticas jurídicas nos
momentos de greve. No momento, o enfrentamento mais forte é em relação a Resolução 60/CUn/UFES que
sofreu derrota da proposta de jornada de 7h feita pela Administração quando consulta da em Câmara Técnica do
MP, após ter sido derrotada também na consulta feita ao MPOG, restando as propostas de 8h e 6h. A luta agora é
que a Comissão aprove as propostas os setores estão demonstra grande desinteresse da gestão. 34 setores já
conseguiram aprovação da flexibilização, mas não representa um número expressivo de trabalhadores”.
ASSUFRGS – Delegados: Jerônimo Menezes, Adalberto E. Halmenscylager, Margarete das N. Antunes, Igor
Pereira Corrêa e Greison Bianchi
- “Realização do Seminário dos Aposentados em setembro de 2014, produzindo a Carta de Porto Alegre assinada
por representantes da ASSUFRGS, ASSUFSM, ASUFPEL E SINTUFSCAR reafirmando a bandeira “Reposicionamento
aposentados”;
- Realização plebiscito na categoria sobre fim da proporcionalidade dia 20 de novembro tem 68% dos votantes
optando pelo fim dessa forma de organização da Coordenação da entidade;
- Congresso da ASSUFRGS será organizado 2º Trimestre 2015;
- Aprovamos Moção de Repúdio ao Estatuto da Família;
- Aprovamos Moção de Apoio ao Movimento dos Municipários de Porto Alegre contra a ameaça de corte de
salário;
Participamos dos seguintes atos:
- 8ª. Marcha Estatual Consciência Negra (Zumbi dos Palmares), realizado dia 20 de novembro;
- Ato Público 25/11 Dia Internacional Não-Violência contra a Mulher;
- Ato em Defesa do Memorial Luis Carlos Prestes e da Democracia;
- Realizamos homenagem aos falecidos no acidente Consintet 1994;
- Realizamos eleição Cons. Delegados e Cons. Fiscal;
- Realizaremos Seminário Carreira de 9 a 12 de dezembro;
- Realizaremos Reunião Ampliada Campanha Salarial 17/12.”
SINTESAM – Delegados: José Nilton P. da Silva, Francisco Chagas P. de A. Jr, Crizolda Assis de Araujo e
Miguel Ângelo da C. Antony.
“1. Em AG, foi aprovada na íntegra o Regimento do CONFASUBRA encaminhado pela FASUBRA;
2. EBSERH – Já foi aprovada;
3. 30h – Após a greve setores que davam 30h, tiveram que cumprir 50h e após indicativo de greve a Reitoria
aceitou fazer uma Portaria com a instalação de uma Comissão Paritária;
4. Ponto Eletrônico – Saiu o Edital para instalar e dar manutenção aos aparelhos;
5. Assédio Moral – Depois de várias denúncias, houve uma audiência pública na Assembleia Legislativa onde a
Administração teve que assinar um Termo de Ajuste de Conduta se comprometendo a instalar uma Comissão
para apurar as denúncias;
6. Foi eleito o novo Conselho Fiscal, com Chapa Única dia 25/11;
7. SINTESAM não precisa fazer a ratificação de filiação, mas fez a votação para reforçar;
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8. A nossa base indica que a FASUBRA intensifica a política salarial com reposição das perdas dos últimos 10
anos.”
SINTUNIFESP – Delegados: Carlos Roberto A. de Sena e Dora de Almeida Dias
“O mandato da Gestão do Sintunifesp termina no dia 19-12-2014. Não vai ser possível, chamar uma Eleição para
substituição da Coordenação; por ter apresentado irregularidades referentes à parte administrativa: 1º) A não
regularização da Consignatária impossibilitando a entrada e saída de sócios; 2º) Não deu andamento ao Registro
do Congresso de 2013; E não executando o que o Congresso determinou; 3º) Não prestação de Contas; 4º) Por
esta razão vai ser formada uma direção provisória, tirada em Assembleia dos Sócios, no dia 11-12-2014 para uma
Gestão Pró-Tempori, até que tudo seja regularizado. Observação → Não é uma intervenção e Sim ao Final do
mandato da Atual Gestão, que se encerra no dia 19-12-2014, a nova gestão assumirá no prazo máximo de 1 ano
para ser chamada a Eleição Regulamentada pela Entidade.”
SINTUFCE – Delegados: Djalma Siqueira Pereira, João Portácio Filho, Ana Paula de A. Silveira, Keila Maria
Pereira Camelo, José Maria Moreira Castro e Francisca Maria dos Santos
“1 - Toda documentação de Registro do SINTUFCE, Carta Sindical, Registro no SIAPE. Tudo Ok.
2 – 30 horas implementada nos HU´s e em fase de estudo para implementação dos demais setores da UFC.
3 – Eleição para Conselho Universitário + Conselho Curador da UFC. No Consuni temos 3 Representantes eleitos
na base, foram eleitos: Djalma, Izabel, Juliana, Emerson e para o Conselho Curador companheiro João Potárcio.
4 – Estamos em fase de construção de um Seminário de Democratização das IFES, Autonomia e Eleições
Paritárias, com data provável para março, com SINTUFCE, ADUFC, DCE – com a participação da FASUBRA, que
será convidada.
5 – Suspensão dos pagamentos para a CUT por entendermos que a CUT não tem respondido a luta dos
trabalhadores e estamos iniciando o debate para desfiliação no Congresso do SINTUFCE, e em Assembléias
Setoriais serv. Aprovaram a suspensão do pagamento para a CUT.
6 – EBSERH já foi implementada nos (HU´s/MEAC). (?????)
7 – SINTUFCE participou do Dia da Consciência Negra com representante nas manifestações.
8 – Seminário de Carreira previsto para Janeiro.
9 – Ações na Justiça para manutenção da jornada de Trabalho dos Jornalistas e Assistentes Sociais.
10 – Participamos do Seminário de Carreira e da CIS EM Brasília (2º Encontro da CIS em Brasília) e do 8º Fórum da
CIS em Vitória.
11 – Perdemos na Justiça ação para a anulação da Reunião do CONSUNI que aprovou a adesão à EBSERH.
12 – Reitor tentando implementar o ponto eletrônico, estamos travando este embate.
13 – Trabalhadores da EBSERH nos procurando para filiação.
14 – Estamos em fase de preparação para implementação do mestrado profissional para o início de 2015.”
SINTEST-RN – Delegados: José Talvanes Pessoa, Ricardo Sérgio A. Lago, Manoel Euflasino P. Filho, Roberto
Luiz M. da Silva e Marcelo Victor de O. Santos
“12/11: Reeleição da reitora apoiada pelo mesmo grupo que se encontra a 20 anos na administração.
Turnos Contínuos: Minuta de Portaria pronta, faltando apenas passar pelos colegiados superiores. Salientando
que a reitora da UFRN e o reitor da UFERSA não têm demonstrado interesse pela implantação. Com relação a
este ponto, no último dia 02/12 tivemos uma audiência pública na Câmara Municipal de Natal requerida pelo
vereador Sandro Pimentel do PSOL-RN.
03/12: Eleição e Posse do novos Coordenadores do SINTEST-RN. Entre eles estão presentes nesta plenária eu,
Ricardo Lago e Robertinho. Os outros coordenadores são: Na Coordenação de Administração, Carlos Firmino;
Coordenação de Integração, Marcos de Elita; Coordenação de Políticas Sociais, Maria da Conceição; Suplentes:
Elba Lima, José Nicodemos e Maria da Conceição Oliveira. E tivemos como propostas principais atrair os novos
trabalhadores das nossas bases para as lutas que virão.
05/12 (Hoje): Festa de Confraternização Natalina do SINTEST-RN.
14/12: O SINTEST-RN participará da Marcha LGBT que se realizará em Natal-RN.
2ª Quinzena de dezembro: Teremos eleição dos novos membros da CIS.
Março de 2015: Teremos o nosso CONSINTES-RN
EBSERH: denúncias de assédio moral e tratamentos diferenciados entre os trabalhadores da UFRN com os
trabalhadores da EBSERH.
26/11: Ratificamos a filiação do SINTEST-RN à FASUBRA.
Fórum dos Servidores Federais: Estamos retomando este fórum, juntamente com o SINASEF e o SINDPREVS.”
SINTEF – Observador: Cleiton R. Almeida
“O SINTEF é o sindicado de base de Dourados-MS, em fase de transição do desmembramento do SISTA-MS. A
atual coord. do SINTEF tomou posse dia 01/10 e teve que iniciar priorizando a efetiva criação do SINTEF que já
havia sido aprovada pela categoria em julho, mas ainda não tinha nenhum documento de sua criação concluído
para os devidos registros da entidade. Assim, em 2 meses de trabalho, estamos concretizando a criação do
SINTEF e ainda atuando junto com os trabalhadores para sanar os problemas de redução de insalubridade e
alteração de escalas de trabalho do HU da UFGD, vem inserindo reivindicações da categoria nas discussões para
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sucessão da Reitoria e ainda conseguiu eleger dois representantes do Sindicato para compor o Conselho
Universitário que tem 3 vagas destinadas aos Técnico-Administrativos.
Para 2015 está prevista a implantação do Conselho Sindical de Base e cursos de formação sindical no intuito de
dar empoderamentos aos trabalhadores para que os mesmos possam se fortalecer juntamente com o Sindicato.
P.S. Necessita de credenciamento na FASUBRA, solicitação feita para esta plenária.”

CALENDÁRIO DE ATIVIDADES
2014
10 e 11
11 e 12

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