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Brasília, 22 de julho de 2016.
Plantão DN: Eurídice e 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".
SINTUFABC: “Hoje, no boletim de serviço número 572 da UFABC, foi publicada a portaria 259 que "Dispõe
sobre a jornada de trabalho dos servidores técnico-administrativos da Fundação Universidade Federal do
ABC". Foi uma longa luta de todos os TAs e do SinTUFABC e um dos acordos firmados no término da greve
de 2015. Após um longo e cansativo processo negocial e mobilização por parte da categoria, e depois de 7
meses do término das negociações, finalmente foi publicada a portaria, que estabelece fluxos e
procedimentos para implementação da flexibilização da jornada na UFABC, bem como institui a Comissão
Permanente de Apoio à Flexibilização da Jornada.
O SinTUFABC tem tratado esse ponto de pauta como prioritário. Acreditamos que sem a categoria
organizada no sindicato não teríamos conquistas como essa! No entanto, continuaremos em mobilização
com a categoria para que ocorra uma Ampla Implementação da Portaria na Universidade
Parabéns a todos! Esse é só o começo. A mobilização continua!
Mais informações no boletim do SinTUFABC que sairá em breve!
Link
do
boletim
de
serviço
onde
a
portaria
foi
publicada: http://ufabc.edu.br/images/stories/comunicare/boletimdeservico/boletim_servico_ufabc_572.
pdf”.
SINTUFEJUF: “O Sintufejuf convcoca os TAEs para apresentação da Minuta da Resolução da Flexibilização
das 30h na UFJF. O momento é de mobilização pois esta minuta será apresentada e votada no Conselho
Superior da Instituição. Vamos para a assembleia se interar e dar sua sugestão para o processo. Diretoria do
Sintufejuf. Cartaz da assembleia.
Assembleia dia 26 (terça
Horário: 8h30
Local: Anfiteatro da Reitoria”.
ASUFPEL: “Festa dos 37 anos do ASUFPel-Sindicato com homenagem ao Dia dos Pais
No domingo, dia 07 de agosto de 2016, a Coordenação do Sindicato dos Servidores Federais em Educação de
Pelotas e Capão do Leão (ASUFPel) irá promover a “Festa dos 37 anos do ASUFPel, com homenagem ao Dia
dos Pais”.
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O evento será realizado no CTG Thomaz Luiz Osório – Rua Duque de Caxias, 1319 – centro de Pelotas/RS – a
partir das 11h30min. o cardápio está formado de carreteiro e feijoada, e a animação será de som
eletrônico. Os convites podem ser retirados na recepção do sindicato, ao custo de R$ 15,00. Traga sua
família, e aproveite para festejar os 37 anos de história do ASUFPel.
http://asufpel.com.br/…/festa-dos-37-anos-do-asufpel-sindic…”
SINTUFSC: “Vimos por meio deste solicitar confirmação da paralisação no dia 11 de agosto com a pauta.”

CALENDÁRIO DE ATIVIDADES
2016
JULHO
25

Reunião do CONAES

AGOSTO
17
18 e 19
11
16 a 18
19 a 21

Reunião Ordinária do FENTAS - 17/08/2016 - 4ªf
284ª RO do CNS
Paralisação nacional da Educação, a ser desenvolvida à partir do 2º Encontro Nacional de Educação.
FASUBRA construirá essa Paralisação e proporá para a UNE, CNTE e CONTEE, incorporação da mesma visando uma greve
nacional da educação.
Reunião DN FASUBRA
Plenária da FASUBRA

SETEMBRO
14
15 e 16
19 a 21

Reunião Ordinária do FENTAS
285ª RO do CNS
Plenária da FASUBRA

OUTUBRO
05
06 e 06
19 a 21

RO do FENTAS
286ª RO do CNS
Plenária da FASUBRA

NOVEMBRO
09
10 e 11
19 a 21

Reunião Ordinária do FENTAS
287ª RO do CNS
Plenária da FASUBRA

DEZEMBRO
07

Reunião Ordinária do FENTAS

08 e 09

289ª RO do CNS
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12 a 13

NUEVAS FECHAS: REUNIÓN DE LA UNIDAD DE TRABAJO SOBRE SERVICIOS DE SALUD,
12 A 13 DE DICIEMBRE DE 2016, GINEBRA

19

Aniversario da Fundação da FASUBRA – 38 anos
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