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Brasília, 28 de janeiro de 2014.

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".
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 janeiro, quinta-feira, às 14horas, na sede da entidade, situada na rua XV de
Novembro, 262, com a seguinte pauta:
- Informes locais e Nacionais;
- Plenária da FASUBRA, dias 08 e 09 de fevereiro (indicativo de greve para março).
ASSUFSM: “A Assufsm não realizou nenhuma atividade na UFSM para lançar a campanha. Apenas a divulgação da
campanha em site da Assufsm, redes sociais e programa de rádio diário da entidade.”
SINTUFRJ: “IPPMG
Sindicato cobra demandas apresentadas pelos trabalhadores
O Instituto de Puericultura e Pediatria Martagão Gesteira (IPPMG) foi a primeira unidade visitada pelos
coordenadores do Sintufrj na deflagração da ação de mobilização para o Dia Nacional de Luta, 22 de janeiro,
data do início da Campanha Salarial de 2014.
O IPPMG passa por uma crise provocada pela direção e os problemas recaem sobre os trabalhadores. No dia 15,
estava previsto a implantação do ponto eletrônico, mas o diretor Edimilson Migowski voltou atrás por pressão da
categoria e a mobilização do Sintufrj. No entanto, ele manteve o afastamento dos 27 extraquadro da área
administrativa, alguns com 20 anos de casa e imprescindíveis para a unidade.
Durante a visita, os coordenadores do Sintufrj ouviram vários relatos de problemas que a ausência dos colegas
vem causando. Médicos e enfermeiros, por exemplo, estão sendo obrigados a realizarem tarefas administrativas,
pois há setores funcionando com apenas um terço de seus trabalhadores.
Não haverá segundo round da Ebserh
A coordenação reiterou o tempo todo a posição do Sindicato: a favor de concurso público, mas enquanto isso não
ocorre que sejam criados mecanismos para manutenção dos extraquadro. Na percepção dos sindicalistas, a
decisão de fomentar crises nos hospitais é mais uma tentativa de abrir espaço para a Empresa Brasileira de
Serviços Hospitalares (Ebserh).
A direção sindical não vai admitir segundo round da Ebserh, que alguns tentam impor com a dispensa de
extraquadro sem concurso de reposição de pessoal, ou mesmo com a imposição do ponto eletrônico.
O Sindicato defende que os diretores dos HUs se unam e, com a Reitoria, enfrentem o verdadeiro problema, que
é o Ministério do Planejamento não liberar vagas para concurso e tentar impor a Ebserh à UFRJ.
Sintufrj cobra da Reitoria
Poucas horas depois da mobilização no IPPMG, os coordenadores do Sintufrj foram à Reitoria cobrar uma posição
a respeito da crise criada na unidade.
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Para entender o caso –No dia 7 de janeiro, coordenadores do Sintufrj e uma comissão de funcionários do IPPMG
levaram à Reitoria a deliberação da assembleia na unidade realizada no dia anterior: reivindicar vagas para
concurso; todas as decisões sobre extraquadro deveriam ser tomadas de forma coletiva e que o pagamento dos
salários desses trabalhadores fosse referendado pelo Complexo Hospitalar.
Na ocasião, a Reitoria garantiu que realizaria reunião com os diretores das unidades hospitalares (até o dia 10)
para buscar um instrumento que desse a todos (à Reitoria e aos diretores dos hospitais) responsabilidade
conjunta na assinatura da folha.
A reunião foi realizada, mas não com o caráter esperado. Na sexta-feira, dia 10 Edimilson Migowski e Eduardo
Côrtes, dirigente do Hospital Universitário Clementino Fraga Filho, e alguns representantes de áreas técnicas de
outras unidades hospitalares se reuniram com o vice-reitor Antônio Ledo e com a pró-reitora de Gestão e
Governança Aracéli Cristina. Porém, conforme informaram depois ao Jornal do Sintufrj, na pauta não constava a
urgente reivindicação da categoria no IPPMG e nem a solução apontada pela própria Reitoria para os
extraquadro.
Por isso, a coordenação do Sintufrj voltou a cobrar da Reitoria. O gabinete ficou de marcar uma reunião para
breve do reitor com a direção do Sintufrj. Mas uma coisa a diretoria do Sindicato tem certeza: a resposta da
Reitoria Às reivindicações da categoria não passara de 22 de janeiro, Dia Nacional de Lutas.”

CALENDÁRIO DE ATIVIDADES
2014
JANEIRO
21 a 26

FF

Fórum Social Temático (Porto Alegre) e Fórum Mundial de Educação (Canoas), RS.

FEVEREIRO
3e4
5
5e6
7
8e9
19 e 20
26 e 27

Reunião da DN FASUBRA
Lançamento Nacional da Campanha Salarial dos SPFs com Marcha a Bsb
Reunião Ordinária CNS
Plenária do Fórum das Entidades Federais
Plenária Nacional FASUBRA para deliberar sobre o Indicativo de Greve
65ª Reunião Ordinária MNNP-SUS
Reunião Ordinária CNS

MARCO
05 e 06
19 e 20
28 e 29

Reunião Ordinária CNS
Reunião Ordinária CNS
Seminário dos Condutores Oficiais das IFES– Belém, PA

ABRIL
9 e 10

Reunião Ordinária CNS

MAIO
7e8

Reunião Ordinária CNS

JUNHO
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4e5

Reunião Ordinária CNS

JULHO
16 e 17

Reunião Ordinária CNS

AGOSTO
6e7

Reunião Ordinária CNS

SETEMBRO
10 e 11

Reunião Ordinária CNS

OUTUBRO
8e9

Reunião Ordinária CNS

NOVEMBRO
5e6
19 a 23

Reunião Ordinária CNS
CONAE

DEZEMBRO
10 e 11

Reunião Ordinária CNS
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