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Brasília, 25 de fevereiro de 2016.
DN em Brasília representando a Coordenação Geral (CG): Maria Angela e Adriana Stella.
Representando Coordenação de Administração e Finanças (CAF): Mario Garofolo e Rolando.
Reunião MEC: Rogerio, Léia de Souza, Del papa, Paulo Vaz, Fatinha, Rafael Pereira.
Base: Dudu.

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".
Sindicatos paralisam atividades hoje
SINTESPB: “Dia Nacional de Luta com paralisação na UFPB é marcado por ato público no HULW
A categoria dos técnico-administrativos da UFPB, em especial os servidores lotados no Hospital Universitário
Lauro Wanderley, atendeu à convocação do SINTESPB e se integrou à programação do Dia Nacional de Luta com
paralisação nas universidades elaborada pela FASUBRA, entidade nacional, para protestar contra a Pec
395/2014, que dispõe sobre a cobrança de cursos de especialização nas universidades; a privatização dos
hospitais universitários; a adesão à Fundação de Previdência dos Servidores Públicos-FUNPRESP, a reforma da
Previdência, que retira direitos dos trabalhadores, e os cortes no orçamento da união para educação e saúde.
Um café da manhã em frente ao portão principal do HULW seguido de panfletagem e ato público onde os
sindicalistas e servidores também denunciaram a situação de precariedade e de dificuldades nas relações de
trabalho vivenciada pelos servidores do HULW, após a gestão da EBSERH, foi a tônica da manifestação promovida
pelo SINTESPB, que teve como principais eixos, além da pauta nacional, melhoria das condições de trabalho
relacionada à infraestrutura, falta de material médico-hospitalar e contra a cessão compulsória dos servidores
da UFPB à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares-EBSERH.
Na oportunidade, também foi intensificada a coleta de assinaturas dos servidores contra a cessão compulsória à
EBSERH, obtendo um grande número.
A programação desenvolvida pelo SINTESPB no Dia de Luta foi encerrada com a realização de uma assembleia
geral, no auditório da entidade, que avaliou o movimento e deliberou alguns encaminhamentos como: articular
os segmentos da comunidade universitária (SINTESPB, ADUFJP, DCE e Centros Acadêmicos) para procurar os
parlamentares da Paraíba solicitando posição contrária à PEC 395/2014 que permite a cobrança dos Cursos de
Especialização nas IFES; cobrar da reitora da UFPB, em audiência, uma posição formal contrária à cessão de
servidores da UFPB a EBSERH e continuar denunciando e cobrando melhoria nas condições de trabalho dos
servidores do HULW; articular com as centrais sindicais a construção de uma pauta de luta conjunta na garantia
das conquistas dos direitos dos trabalhadores e contra a Reforma da Previdência; promover um debate na base
da categoria, coordenado pela Diretoria de Educação e Formação, sobre aprimoramento da carreira, convidando
diretores da FASUBRA para contribuir com essa discussão; denunciar o corte no orçamento para educação e
saúde e cobrar um posicionamento da ANDIFES a partir da repercussão financeira no desenvolvimento das
atividades do ensino, pesquisa e extensão nas IFES e construir uma pauta interna a ser apresentada aos
candidatos que irão concorrer as eleições de reitor da UFPB, reafirmando que o SINTESPB, enquanto entidade,
não vai apoiar candidatos, embora seus diretores enquanto servidor tenham o direito de escolher uma opção
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entre as alternativas que serão apresentadas, sem usar o nome da entidade, com a preocupação de manter
a defesa da categoria com isenção.
Para a presidenta do SINTESPB, Marizete Figueiredo, a atividade realizada pelo Sindicato cumpriu com o objetivo
proposto. “Tanto a manifestação realizada em frente do hospital quanto a assembleia geral contaram com uma
boa adesão da categoria que debateu temas que fazem parte da ordem do dia na atual conjuntura de crise
econômica e de instabilidade política”, disse Marizete.”
SINTES-RN: “Eleição para Delegacia Sindical do SINTEST-RN/UFERSA prossegue até às 14h desta quinta-feira
Os servidores dos quatro campi da Universidade Federal Rural do Semi-Árido tem até às 14 horas desta quintafeira, 25, para participar da eleição para escolha dos representantes da Delegacia Sindical de Mossoró, do
Sindicato Estadual dos Trabalhadores do Ensino Superior – SINTEST-RN/UFERSA. A nova coordenadoria da
Delegacia Sindical de Mossoró-RN é para o Triênio 2016/2019. Estarão aptos a votar os servidores ativos, inativos
e pensionistas A votação, teve início às 8 horas da manhã, será encerradas às 14:00 horas.
A eleição acontece com a chapa única “JUNTOS SOMOS MAIS FORTES”, tendo o servidor Allyson Leandro Bezerra
Silva, como Coordenador Setorial Geral; Marcelo Victor de Oliveira Santos, Coordenador Setorial de Finanças;
Maria Kaliane de Oliveira Morais, Coordenadora Setorial de Administração e Patrimônio, além dos servidores
Fellipe Rodrigues da Silva, 1º Suplente e, Otone Viana (Mago), 2º Suplente.
Os sindicalizados irão votar nas sedes de suas unidades de trabalho, sendo na UFERSA Mossoró, na Biblioteca
Orlando Teixeira. Já nos campi de Angicos, Caraúbas e Pau dos Ferros, a coleta dos votos será feita de forma
itinerante. No ato da votação é necessário que o sindicalizado apresente documento de identidade oficial com
foto. A apuração será feita assim que encerrado o pleito e qualquer recurso deverá ser encaminhado à comissão
eleitoral 24 horas após a publicação do resultado. A Comissão Eleitoral é presidida por Alex José, tendo como
secretário Wendson Max Silvino.
SINTEST-RN/UFERSA realiza nesta quinta-feira eleição para Delegacia Sindical de Mossoró
A eleição vai ocorrer das 8 horas às 14 horas, nos campi de Mossoró, Angicos, Caraúbas e Pau dos Ferros
Hoje, 25 de fevereiro, tem eleição para escolha dos representantes da Delegacia Sindical de Mossoró, do
Sindicato Estadual dos Trabalhadores do Ensino Superior – SINTEST-RN/UFERSA. Vão às urnas todos os servidores
da Universidade Federal Rural do Semi-Árido dos campi de Mossoró, Angicos, Caraúbas e Pau dos Ferros com
filiação sindical com filiação até 90 dias antes da eleição. A nova coordenadoria da Delegacia Sindical de
Mossoró-RN é para o Triênio 2016/2019. Estarão aptos a votar os servidores ativos, inativos e pensionistas A
votação vai acontecer no horário das 08:00 às 14:00 horas.”
SINDIFES: “Dia de Lutas mobiliza TAE da Base do SINDIFES
Nessa terça-feira, 24 de fevereiro, os trabalhadores Técnico-Administrativos em Educação da base do SINDIFES
estiveram mobilizados, conjuntamente com trabalhadores de todo o país, durante o Dia Nacional de Lutas da
Categoria. Com a pauta de reivindicações centrada em quatro importantes eixos de luta - Em defesa dos
Hospitais Universitários; Contra a FUNPRESP; Contra a Reforma da Previdência e Contra a PEC 395/2014, que
autoriza a cobrança dos cursos de especialização nas IFES - os trabalhadores realizaram diversas atividades para
esclarecer os trabalhadores e a população sobre a necessidade de lrechaçar os ataques.
No Hospital das Clínicas da UFMG os trabalhadores realizaram atividades durante todo o dia em frente a
unidade. Foram distribuídos panfletos e realizado o atendimento a servidores e usuários, com uma conversa
sobre a importância das pautas de reivindicações apresentadas. A Coordenadora Geral do SINDIFES, Marina
Evangelista, afirmou que “a receptividade de toda a comunidade foi muito boa”, e ressaltou que a boa aceitação
se deve à importância das pautas não só para a categoria, como também para toda a sociedade.
Nas demais bases do SINDIFES, onde foi possível, também aconteceram ações em defesa das pautas
emergenciais. Houve distribuição de panfletos e conversas com a comunidade sobre tais políticas, demonstrando
a sua importância para a defesa da saúde e da educação públicas e gratuitas e por melhores condições de
trabalho e aposentadoria.
Não à Privatização dos Hospitais Universitários
Os Hospitais Universitários Federais estão precarizados e, no último ano, sofreram com a falta de recursos
necessários para o pleno funcionamento. Em 2015, por exemplo, houve a redução de atendimentos, falta de
medicamentos e insumos e inúmeros problemas gerados pelos cortes orçamentários. É preciso garantir que os
Hospitais Universitários tenham linhas de recursos apropriados de forma a possibilitar o ensino, a pesquisa, a
extensão e assistência com qualidade e excelência.
Cessão dos trabalhadores à EBSERH
Assunto recorrente nas assembleias e reuniões convocadas pelo SINDIFES, que se posicionou contrário à cessão
obrigatória ou automática. O reitor da UFMG também se declarou contrário à cessão nesses moldes. A direção do
SINDIFES, assim como a da FASUBRA,tem acompanhando a questão e está tomando todas as providências para
garantir o direitos dos Técnico-Administrativos em Educação.
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Não à Adesão à Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal (Funpresp)
Desde o dia 24 de abril de 2013, os trabalhadores técnico-administrativos poderiam optar pela adesão ou não à
Funpresp.Exe. Mas, ao final de 2015, o governo federal aprovou a Lei 13.183/2015 e as Orientações Normativas
nº 9 e 10, que obriga todos os recém-concursados a aderir automaticamente à Funpresp.
Para a FASUBRA, a adesão automática fere a Constituição Federal. De acordo com o parágrafo 16º do Artigo 40,
a adesão ao regime de previdência complementar acontece somente com a opção do servidor. O artigo 202
afirma ser facultativa a opção, ou seja, somente pela vontade do servidor. Segundo a federação, a baixa adesão
dos trabalhadores do serviço público federal à Funpresp desde sua criação motivou a aprovação da lei pelo
governo federal.
Não à Reforma da Previdência
A Seguridade Social é um direito do cidadão e dever do Estado. Porém, com a reforma da Previdência, haverá
retrocessos em ganhos anteriores e, principalmente as mulheres, serão as mais afetadas. O Estado ignora toda a
conjuntura da mulher, que tem dupla e tripla jornada de trabalho. Não é possível aceitar mais ataques aos
direitos do cidadão. A luta é também pelo fim do fator previdênciário!
Não à PEC 395/15
Esta Proposta de Emenda à Constituição autoriza a cobrança dos cursos de especialização nas instituições
federais de ensino. Embora já tenha sido derrotada em primeiro turno, o lobby pela sua aprovação é forte, e
precisamos derrotá-lo! Acreditamos que a cobrança está na contramão das transformações que a Educação
Pública necessita, pois irá reduzir o acesso ao ensino, excluindo grande parte da sociedade.
A Emenda ainda contradiz o artigo 206 da Constituição Federal que afirma ser dever do Estado garantir a
gratuidade do ensino, em todos os níveis, nas instituições públicas. A liberação da cobrança abre, ainda, um
perigoso precedente para que o mesmo ocorra nos demais níveis.”

CALENDÁRIO DE ATIVIDADES
2016
FEVEREIRO
15 a 26
24 e 25
26 e 27
27 e 28

Reuniões/Seminários nos estados para discussão sobre a PROPOSTA de pauta aprovada na reunião ampliada
Reunião do “Grupo de Trabalho Aprimoramento da Carreira” - MEC
I Encontro Nacional de Aprimoramento da Carreira da FASUBRA
Reunião Ampliada dos SPFs em Brasília para definir a pauta e ações da Campanha Unificada 2016.

MARÇO
03 e 04
16
16
17 e 18
17 e 18
23
31

72ª Reunião Ordinária da Mesa Nacional de Negociação Permanente do SUS
Evento ISP - Comitê Nacional Coordenador da ISP Brasil, em São Paulo
278ª. Reunião Ordinaria do CNS
27ª. Reunião Ordinaria do CNS
Evento ISP - SUBRAC Brasil / Cone Sul em Montevidéu, Uruguai.
Reunião da Mesa Diretora do CNS
II Encontro Nacional de Aprimoramento de Carreira da FASUBRA

ABRIL
01 a 03

Plenária Nacional da FASUBRA
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