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Brasília, 28 de maio de 2015.
DN em Brasília: Rogério, Edson, Rolando e Paulo Vaz.
Representantes da DN FASUBRA acompanhando Eleições SINTUFRJ: Gibran, Garofolo, Maria Angela e
Lucivaldo.

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".
APTAFURG: “A Categoria dos Técnicos Administrativos em Educação informa a esta Federação que em
assembleia realizada na manhã de hoje, 27/05, deliberou por aderir ao Movimento Nacional de Greve das
Universidades Federais, por tempo indeterminado a partir da 0 (zero) hora do dia 28 de maio. ”
SINTFUB: “ Dia 28: Dia Nacional de Greve – A vitória da categoria depende de você
No dia 28, quinta-feira, servidores técnico-administrativos em educação das universidades federais paralisarão
as atividades no Dia Nacional de Greve. Mais que melhores salários e condições de vida, os servidores almejam o
fortalecimento de um ensino superior público e de qualidade. Na UnB, a atividade organizada pelo Sintfub
começará às 9h, com assembleia na Praça Chico Mendes. Logo após, os trabalhadores realizarão ato no Campus
Darcy Ribeiro para mostrar à comunidade universitária a necessidade e a urgência da pauta de luta da categoria.
A atual conjuntura mostra as dificuldades de se avançar em direitos e conquistas. No Congresso Nacional, o mais
conservador desde a ditadura, as ações demonstram o descompromisso da maioria dos parlamentares com a
classe trabalhadora e a valorização de projetos que contemplam apenas uma pequena parcela da sociedade: a
que detém grande poder aquisitivo à custa da mão de obra dos trabalhadores. Exemplo disso é o projeto de lei
4330, que libera a subcontratação de todos os serviços indiscriminadamente e precariza as relações de trabalho.
O cenário também é preocupante quando se analisa as ações do governo federal. Editada pela presidenta Dilma
Rousseff no dia 30 de dezembro de 2014, as medidas provisórias 664 e 665 restringem e dificultam o acesso a
direitos históricos garantidos pela classe trabalhadora, como seguro desemprego, auxílio doença e pensão por
morte. Os textos estão no Congresso Nacional e podem virar lei dependendo da avaliação dos parlamentares. A
justificativa do governo federal é de que o Brasil precisa de ajustes fiscais para continuar se desenvolvendo.
Com o mesmo argumento de equilibrar as contas, o governo federal anunciou no último dia 22 um corte de R$ 9
bilhões para o Ministério da Educação. O ajuste vai na contramão do lema do Executivo: “Brasil, Pátria
Educadora”, uma vez que deixa mais distante as chances de se investir na valorização dos profissionais de
educação, como os servidores técnico-administrativos; e pode inviabilizar a continuidade de projetos que
valorizam a educação pública e de qualidade. Com o corte, as universidades podem perder até 10% do dinheiro
utilizado para custeio.
Diante de todos esses argumentos e outras situações contrárias à classe trabalhadora, é essencial que todos os
servidores e todas as servidoras massifiquem o movimento grevista no dia 28, para mostrarmos ao governo
federal a força da organização da nossa categoria. Não podemos aceitar a tentativa de retrocesso do governo
federal e do Congresso Nacional. Para garantirmos avanço, temos que ter unidade e disposição para a luta. E
essa é a marca dos servidores técnico-administrativos em educação da UnB.
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Estágio probatório não retira direito de greve
Em hipótese alguma a participação em movimento grevista pode ser tratada como infração do servidor em
estágio probatório, nem ser interpretada para justificar falta de aptidão para exercer a função pública.
O servidor em estágio não pode ser punido pelo exercício de um direito constitucional. O fato de o servidor estar
no período de estágio probatório não diminui nenhum dos direitos previstos aos servidores que já estão estáveis.
Embora o servidor estagiário ainda não esteja estabilizado, ele tornou-se servidor público no momento que
aceitou a nomeação e se submeteu ao ato de posse.
Portanto, é imprescindível que os servidores técnico-administrativos em estágio probatório também se somem ao
movimento grevista do dia 28. Precisamos dar visibilidade ao nosso movimento em defesa de uma educação de
qualidade e pela valorização dos servidores técnico-administrativos.
Veja a pauta de luta dos servidores técnico-administrativos
1.Índice de 27,3% no piso da tabela considerando as perdas de janeiro de 2011 a julho de 2016;
2.Aprimoramento da Carreira com correção das distorções, levando em consideração a racionalização dos
cargos, piso e step, o reposicionamento dos aposentados e concurso público via RJU para todas as classes;
3.Turnos contínuos com redução da jornada de trabalho para 30 horas, sem ponto eletrônico e sem redução de
salário;
4.Revogação da Lei da EBSERH e FUNPRESP, e concurso público via RJU para os hospitais universitários;
5.Contra as PPP’s e outras formas de privatizar os serviços públicos;
6.Contra o PL 4330 e o processo de exploração dos trabalhadores estruturado na terceirização;
7.Democratização das Instituições e eleições paritárias para os cargos de direção, tendo como referência o
Projeto Universidade Cidadã para os Trabalhadores;
8.Creches nas Universidades;
9.Nenhum ataque aos ganhos administrativos e judiciais da categoria – pagamento imediato;
10.Cobrar do governo a efetivação da Política Nacional de Capacitação;
11.Educação tem de ser prioridade – suspensão imediata dos cortes nas Instituições de Ensino e recomposição do
orçamento;
12.Aprovação da Ascensão Funcional; # Extensão para os técnicos o art. 30 da lei 12.772, que trata de
afastamento para realização de estudos de pós-graduação;
13.Aproveitamento de disciplinas de pós-graduação para todas as classes do PCCTAE
14.Reabertura de prazos para que os servidores que ainda estejam no PUCRCE possam migrar para o PCCTAE;
15.Reconhecimento dos certificados de capacitação dos aposentados quando se encontravam na ativa;
16.Liberação para exercício sindical em atividades classistas;
17.Contra a criminalização das lutas e as perseguições de dirigentes sindicais e ativistas nas bases;
18.Reconhecimento de títulos de mestrado e doutorado obtidos fora do país
19.Revogação das orientações normativas em relação a insalubridade, ON 6, 15 e 16, assegurando os direitos dos
trabalhadores que já se aposentaram e dos que estão na ativa;
20.Revisão da Lei 11091, assegurando a posição hierárquica na tabela quando de reingresso de servidor na
carreira.”
SINTUFCE: “Encontro de Aposentados hoje, dia 27 de maio
O Sintufce promove hoje, dia 27 de maio (quarta-feira), o ENCONTRO DOS(AS) SERVIDORES(AS)
APOSENTADOS(AS) E PENSIONISTAS das Universidades Federais no Estado do Ceará, no auditório Castelo Branco
(Reitoria da UFC).
PROGRAMAÇÃO
14h - Abertura;
14h30 - Apresentação do Coral Vozes do SINTUFCe;
15h - Palestra sobre Valorização do Aposentado na UFC;
16h - Informes jurídicos sobre os processos dos 3,17%, 47,84% e 28,86%, com presença dos advogados Rodrigo
Barreto e Rodolpho Valentim;
17h - Homenagem: Dia das Mães;
17h20 - Encerramento com Coffee Break.
PARTICIPE!”.
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CALENDÁRIO DE ATIVIDADES
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MAIO
INÍCIO DA GREVE NACIONAL NAS IFES
FNE - Reunião das Comissões Especiais e Pleno - Bsb
MANIFESTAÇÃONACIONAL – ATO UNIFICADO DAS CENTRAIS SINDICAIS –
CONTRA O PL 4330, MP 664 E 665 E AJUSTE FISCAL
JUNHO
Reunião Ordinária do FENTAS
Reunião Ordinária do CNS
Reunião Ordinária CONAES
JULHO
Reunião Ordinária do FENTAS
Reunião Ordinária do CNS
Reunião Ordinária CONAES
AGOSTO
Reunião Ordinária do FENTAS
Dia Nacional dos Profissionais da Educação

Reunião Ordinária do CNS
Reunião Ordinária CONAES
SETEMBRO
Reunião Ordinária do FENTAS
Reunião Ordinária do CNS
Reunião Ordinária CONAES
OUTUBRO
Reunião Ordinária do FENTAS
Reunião Ordinária do CNS
Reunião Ordinária CONAES
NOVEMBRO
Reunião Ordinária do FENTAS
Reunião Ordinária do CNS
Reunião Ordinária CONAES
DEZEMBRO
Reunião Ordinária CONAES
Reunião Ordinária do FENTAS
Reunião Ordinária do CNS
Aniversário de fundação da FASUBRA
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