AGO-04
Brasília, 26 de agosto de 2014.
Plantão DN: Rosângela, Darci, Edson, Garofolo (em substituição ao Coordenador Paulo Vaz), Robertinho (em
substituição a Coordenadora Lígia).
Presente em Brasília: Paulo Henrique, Rogério, Rolando, Vanda, Chiquinho (DN); Tônia Duarte, Marilac, Vânia,
Fatinha, Almiram e Hilbert (CNSC).

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".
SINTUFEJUF: “Categoria reunida em assembleia discute alterações no contrato da EBSERH
Técnicos-administrativos reunidos em assembleia (26/08, 9h no Auditório Gilson Salomão –HU), discutiram a
minuta do contrato da EBSERH e demais assuntos.
A assembleia teve início com um minuto de silêncio pela morte do servidor Paulo Roberto Silveira, no dia 30 de
julho.
Em seguida o servidor Márcio Sá Fortes informou que em duas semanas acontecerá o Fórum da CIS (Comissão
Interna de Supervisão) e que a categoria pode enviar sugestões para o Fórum através do email: comissão.cis@ufjf.edu.br.
O coordenador do Sintufejuf Lucas Simeão iniciou a pauta de discussão da minuta do contrato da EBSERH
lembrando que já estamos na segunda fase de reestruturação do contrato, sem forças dentro do conselho
superior para barrar a empresa, uma vez que o pré-contrato foi assinado.
O coordenador Edson Furtado Melo advertiu a categoria que a lei que regulamenta a EBSERH dá autonomia ao
reitor para assinar o contrato sem consultar o conselho. Em seguida o servidor fez a leitura do contrato com as
alterações previstas pela comissão, e abriu as intervenções da categoria.
Entre as intervenções, além das modificações na minuta do contrato da EBSERH, está a manifestação de moção
de apoio à greve das estaduais e moção de apoio a luta dos servidores do Paraná contra a EBSERH. Também foi
solicitado que a comissão de avaliação publique anualmente o resultado de suas análises.
Segue em anexo as moções aprovadas.
MOÇÃO DE APOIO
A Assembleia Geral dos Técnicos Administrativos em Educação da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF),
realizada dia 26 de agosto de agosto de 2014, manifesta seu apoio a luta dos companheiros(as) técnicoadministrativos da Universidade Federal do Paraná contra a EBSERH (Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares)
no dia 28 “Dia Nacional de Luta”, sabendo que a luta é justa e que somos veemente contrários a privatização do
bem público.
Esta mesma luta está sendo travada em nossa base de trabalhadores para que os trabalhadores do Hospital,
alunos e usuários não paguem mais esta conta pelo sucateamento dos Hospitais de ensino, pesquisa e extensão.
SINTUFEJUF: “Aproveitamos a oportunidade para agradecer mais uma vez a confiança em nosso trabalho. O
Sintufejuf tem a honra de convidar Vossa Senhoria e família para a Solenidade de Posse da Diretoria Executiva
desta Entidade para o triênio 2014-2017, que se realizar-se-á no dia 04 de setembro de 2014 às 19h, no Auditório
do Museu de Arte Murilo Mendes (Rua Benjamin Constant, 790 - Centro - Juiz de Fora - MG).”
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SINTUFEJUF: “A Diretoria Executiva do Sintufejuf CONVOCA a categoria para a assembleia geral do dia 26/08
(terça)às 9hs no Auditório do Hospital Universitário (Santa Catarina) para discussão sobre a Minuta do Contrato
com a EBSERH e Assuntos Gerais.”
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 27 de agosto, quarta-feira, às 08;30 horas, na Sede do Sindicato, situado na Rua XV
de Novembro, 262 – Centro, tendo como pautas:
1. Informes Locais e Nacionais;
2. Indicativo de paralisação Nacional;
3. Reunião Conselho Universitário.”
SINTUFSCAR: “SERVIDORES DECIDEM PARTICIPAR DA PARALISAÇÃO DIA 27/08
Os Servidores Técnico-Administrativos da UFSCar de Araras e São Carlos deliberaram por unanimidade em
Assembleia, a adesão à Paralisação Nacional com realização de atividades nos Campus no próximo dia 27/08.
As Assembleias da Categoria promoveram uma avaliação política sobre o plano de lutas aprovado na Plenária da
FASUBRA e o decepcionante processo de reuniões com o MEC, usando como referência as informações repassadas
pela representação do sindicato presente a Plenária e o último ID divulgado pela FASUBRA.
Após o debate do os Servidores de Araras e São Carlos aprovaram a adesão à paralisação nacional com realização
de atividades nos Campus no próximo dia 27. Com a finalidade de não caracterizar uma paralisação de
esvaziamento da Instituição serão organizadas discussões sobre a Pauta Interna e em São Carlos, será realizada
também uma atividade em apoio à Greve dos Funcionários da USP.
Os Servidores do Campus de Sorocaba irão realizar sua Assembleia, no dia de hoje à partir das 14 horas.
Na oportunidade, a Diretoria do SINTUFSCar convoca os Servidores dos para debaterem a Pauta Interna e
participarem de mais esta luta em defesa dos interesses da categoria.”
ASAV: “Em assembleia geral, chamada pela ASAV, realizada hoje, os servidores da UFV, aprovaram pela
paralisação amanhã,dia 27 de agosto/14, como forma de cobrança da efetivação nas negociações, com uma data
limite para finalização das mesmas.
Foi aprovada também,uma moção de repúdio aos diretores que participaram de reunião paralela com o Governo
antes da reunião oficial com a Direção.
Nesta AG, decidiu-se ainda, que as falações nas AGs serão gravadas para ficar como documentos na Entidade.”
SINTFUB: “SEMINÁRIO “PSICÓLOGAS (OS) NA CONSTRUÇÃO DA UnB”
Em homenagem ao Dia dos Psicólogos, o Sindicato dos Trabalhadores da Fundação Universidade de Brasília SINTFUB convida as/os psicólogas/os que trabalham na FUB a participarem do seminário PSICÓLOGAS(OS) NA
CONSTRUÇÃO DA UnB, a ser realizado na sala de reuniões deste Sindicato, em 28 de agosto, quinta-feira, das
14h30 às 17h30.
Durante o evento haverá debates sobre os desafios e as lutas das/os profissionais psicólogas/os por melhores
condições de trabalho, o cotidiano dos psicólogas/os da UnB e o papel da Psicologia na transformação da
realidade social.
O evento é gratuito e as inscrições ocorrerão no próprio local, com direito de certificação aos participantes.
PROGRAMAÇÃO:
PSICÓLOGAS(OS) NA CONSTRUÇÃO DA UnB
28/08, quinta-feira, das 14h30 às 17h30
Sala de reuniões do SINTFUB
14h30 - Mesa de Abertura
Componentes:
- Mauro Mendes, Coordenador Geral do SINTFUB
- Ivan Camargo, reitor da UnB
- Ingrid Quintão, Conselho Regional de Psicologia-DF
- representante do Sindicato dos Psicólogos-DF
- Dep. Érika Kokay
- representante da FASUBRA
15h – Conferência
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DESAFIOS DAS(OS) PSICOLOGAS(OS) NA UnB
Conferencista:
- Mario César Ferreira, Professor do IP
15h30 - Debate
PSICÓLOGAS(OS) NO DIA-A-DIA DA UnB
Componentes:
- Bruno Costa, vice-coordenador do CAEP/IP
- representante da Coordenação de Qualidade de Vida da Diretoria de Saúde/DGP
- representante do SOU/DEG
17h - Palestra de Encerramento
UMA PROFISSÃO QUE SE MODIFICA AO TRANSFORMAR A REALIDADE
Palestrante:
- Jaqueline Gomes de Jesus, psicóloga social e do trabalho
17h30 - Encerramento com Coffee Break

CALENDÁRIO DE ATIVIDADES
2014
AGOSTO
20 e 21
5e6
08 a 13
10 e 11
11 e 12
24 e 25
8e9
22 e 23
5e6
19 a 23
26 e 27
10 e 11
11 e 12

147ª. RO - CIRH
SETEMBRO
Seminário Nacional dos Condutores Oficiais – Belém/PA
XXIII Seminário Nacional de Segurança das IPES - UFRN
Reunião Ordinária CNS
68ª Reunião Ordinária da MNNP-SUS - Brasília
148ª. RO - CIRH
OUTUBRO
Reunião Ordinária CNS
149ª. RO - CIRH
NOVEMBRO
Reunião Ordinária CNS
CONAE
150ª. RO - CIRH
DEZEMBRO
Reunião Ordinária CNS
1º dia da CIRH concomitante com 2º dia do pleno do CNS.

UnB – Pavilhão Múltiplo Uso 1 – Bloco C – Sala C.1-56/2 – CEP 70.904-970 – Cx. Postal 04539 –
Campus Universitário Darcy Ribeiro – Asa Norte - Brasília –DF
Fones: +55 (61) 3349-9151 – FAX: +55 (61) 3349-1571
Email: fasubra@fasubra.org.br Portal: www.fasubra.org.br
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