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Brasília, 15 de agosto de 2016.
Plantão DN: Robertinho, João Portácio, Angela e Eurídice.
Em Brasília: Rolando.

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".
Sintufepe UFRPE: “16 DE AGOSTO É PARALISAÇÃO | O SINTUFEPE seção sindical UFRPE convoca toda a
categoria de técnico-administrativos para a paralisação nessa terça-feira, dia 16 de agosto, Dia Nacional de
Mobilização em defesa dos direitos, do emprego e contra o ajuste fiscal (PLP 257/16 e PEC 241/16), rumo à
greve geral.
O SINTUFEPE/UFRPE disponibilizará em frente à sua sede, em Dois Irmãos, às 15h, transporte para o ato
unificado, que acontecerá na Praça do Diário, no Centro do Recife.”

ASUFPEL: “CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL
PARALISAÇÃO NACIONAL DA FASUBRA
Em defesa dos direitos, emprego e contra o ajuste fiscal (PLP 257/16 e PEC 241/16)
A Coordenação do 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 que será
realizada, no dia 16 de agosto de 2016, terça-feira, às 8h30min em primeira convocação e às 9h em
segunda convocação, na sede da entidade, situada na Rua XV de Novembro, 262 – Pelotas/RS, com a
seguinte pauta:
- Informes locais e nacionais
- Analise de conjuntura
- Tirada de paralisação nacional - Em defesa dos direitos, emprego e contra o ajuste fiscal (PLP 257/16 e
PEC 241/16)
- Outros assuntos”
ASUFPEL: “Documento Enviado para os Deputados Federais do Estado do Rio Grande do Sul. A solicitação
foi que os parlamentares votassem contra os Projetos de Lei - 241 257/2016 - que retiram direitos dos
trabalhadores. Pelotas, 09 de agosto de 2016
Vossa Excelência:
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Deputado Federal, do Rio Grande do Sul
Excelentíssimo Senhor, vimos por meio deste, solicitar que o nobre parlamentar, se oponha às pautas que
retiram Direitos dos trabalhadores, sobretudo do Projeto de Lei (PL) 241 e a PLP 257, ambos de 2016. Nos
últimos dias, temos presenciado verdadeiros ataques aos direitos dos trabalhadores. Estes colocados em
discussão no Congresso Nacional pelo Governo interino de Michel Temer. Estas tentativas de destruir as leis
trabalhistas e sucatear a Educação Pública, nada colaboram com o crescimento do país. Sabendo da
integridade e respeito no qual o senhor dedica ao cidadão, esta entidade solicita que a Vossa Excelência
defenda o trabalhador brasileiro, não permitindo que estas leis enterrem anos de lutas e conquistas sociais.
Contanto com sua colaboração,
À Coordenação”
ASSUFRGS: “Dia 16 é de luta unificada da classe trabalhadora! Nenhum direitos a menos! Na UFRGS,
UFCSPA e IFRS categoria paralisa!
Os últimos tempos têm sido de duros ataques aos direitos da classe trabalhadora. Somente nesta segunda
semana de agosto, o Congresso Nacional aprovou diversas medidas que representam um duro golpe em todo
o povo brasileiro. Na Câmara dos Deputados, foi aprovado o PLP 257 que congela o orçamento dos estados
e municípios por 20 anos. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara também aprovou a PEC 241, que
determina o mesmo regime de congelamento de investimento de recursos na esfera da União. Esses
congelamentos se destinam somente aos gastos primários, ou seja, atingem duramente os direitos mais
essenciais da população como saúde, educação, segurança pública entre outros serviços públicos. Além
disso, precariza ainda mais a condição de vida dos trabalhadores dessas áreas com o sucateamento da
estrutura pública, além de impor um duríssimo arrocho salarial para estas categorias do serviço público.
Além dos ataques sofridos na última semana, existem diversos projetos danosos para o povo brasileiro que
estão na pauta da agenda de regressão dos nossos direitos. A contra-reforma da previdência, que pretende
aumentar a idade mínima para aposentadoria e retirar direitos de todos os trabalhadores da ativa. A
privatização constante do SUS e a introdução de Organizações Sociais para operar as instituições de saúde,
impondo uma lógica mercantilista aos trabalhadores, sobrecarregando suas funções e precarizando suas
relações de trabalho. A entrega do pré-sal, uma das maiores riquezas do povo brasileiro e que estão sendo
usurpadas pelos entreguistas da nação, que a serviço do imperialismo e do grande capital, implementaram
um golpe político e midíatico para executar essas agenda nefasta para todo o povo.
Nossa luta dentro da UFRGS reflete essa conjuntura de regressão de direitos que vive o Brasil. Estamos
diante de um enfrentamento muito polarizado em defesa das nossas condições de trabalho e melhorias na
nossa qualidade de vida. Resistir ao sistema de login é defender nossa autorganização e a confiança no
nosso comprometimento com a universidade. A resistência ao login é lutar por um funcionamento
democrático da universidade, afim de que ela se organize para atender a comunidade acadêmica e a
sociedade nos três turnos. É defender que a universidade não é “propriedade” de um grupo encastelado na
reitoria, mas as suas políticas devem ser discutidas e aprimoradas através do debate amplo com toda a
comunidade acadêmica e sociedade
Por isso, diante dessa conjuntura, se faz mais que necessária a unidade de toda a classe trabalhadora, a
fim de criar uma força política capaz de alterar os rumos que estão sendo impostos ao nosso povo. É
necessário compreender a luta da classe trabalhadora contra os ataques do imperialismo como uma luta só.
E nesse sentido, a Coordenação daASSUFRGS convoca a toda nossa categoria para se somar ao chamado das
centrais sindicais CTB, CUT, Nova Central, UGT, CGTB, Força Sindical, Intersindical, CSB e CSP-Colutas para
um grande dia de luta no dia 16/08, em frente à FIERGS, um dos articuladores e apoiadores desse golpe em
curso no nosso país. Por isso, convocamos a toda nossa categoria para estar presente no ato a partir das
7:00 da manhã, em frente à FIERGS, Com saída às 6:00 da ASSUFRGS, e depois realizar uma grande
assembleia às 10:00 para tratar das nossas pautas locais. Vamos trabalhar a unidade para acumular forças e
engrossar a resistência pelos nossos direitos! Nenhum direito a menos!
MOBILIZAÇÃO DIA 16
7h da Manhã
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Ato Unificado contra a reforma da Previdência, em defesa da CLT, da Justiça do Trabalho e pelo
fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS).
Saída de ônibus às 6h da manhã - Frente da Assufrgs
ASSEMBLEIA GERAL
10h da manhã
Faculdade de Economia da UFRGS
Pauta:
* A articulação em defesa do serviço público e dos direitos da classe trabalhadora;
* Indicativo de greve na UFRGS para o dia 20 de agosto, devido ao atraso nas assinatura dos planos de
flexibilização e pela suspensão do sistema de login, com negociação sobre o controle da jornada!”
SINTESPB: “Dia Nacional de Paralisação da Educação na UFPB é marcado por várias atividades
O SINTESPB em conjunto com a ADUF-JP se integrou ao Dia Nacional de Paralisação na Educação, que foi
promovido em todo o país por várias entidades ligadas à educação contra o PL 257/16 que prevê a
renegociação das dívidas dos Estados com a União, prejudicando os servidores públicos e a população, e o
projeto “Escola sem Partido, denominado Lei da Mordaça.
A programação elaborada para marcar este Dia teve início com uma palestra em comemoração ao Dia dos
Pais, atividade já agendada pelo SINTESPB, através da Diretoria de Arte e Cultura, que contou com a
participação do diretor presidente da Codisma, diácono Sebastião Geriz Sobrinho, que falou sobre a
importância da Família. A presidente do SINTESPB, Marizete Figueiredo, elogiou a palestra e a organização
do evento, que teve à frente a diretora da pasta, Digenalva Isaias.
Às 10:30 horas, no mesmo local, auditório do SINTESPB, foi realizada uma discussão seguida de debate com
o presidente da Aduf-JP, professor Marcelo Sitcovsky e o secretário de Combate ao Racismo da CUT-PB,
Mauro Plácido que falaram sobre ‘As consequências do PL 257/2016, PEC 241 para o serviço público e para
os trabalhadores e outras medidas que retiram direito dos trabalhadores na conjuntura atual’.
Para mediar o debate participaram da mesa o vice-presidente do SINTESPB, Severino Ramos e o secretário
geral, Rômulo Xavier, que fizeram uma apresentação do que significam esses projetos.
O professor Marcelo destacou em sua exposição que caso aprovado o PLP 257/16 será o desmonte total do
serviço público. ”Sua aprovação trará restrição salarial, aumento da Previdência e acabarão com os nossos
PCCR”, destacou. O presidente da ADUF - Sessão Sindical João Pessoa, ressaltou ainda que para o
enfrentamento desses projetos que ferem as conquistas dos servidores públicos a melhor estratégia é a
unidade dos movimentos. “Que possamos vencer as divergências pontuais e unificar a luta para vencer
esses retrocessos que estão para acontecer"
O representante da CUT estadual, Mauro Plácido, que é da diretoria do SINDSPREV, apresentou todos os
riscos a que estão sujeitos não somente os servidores públicos, mas toda a classe trabalhadora. Seu
pensamento foi na mesma direção do professor Marcelo no que diz respeito a importância de relevar
posições políticas diferentes em prol da unidade da classe trabalhadora. “Nós juntos somos fortes, já
derrotamos a Alca, elegemos um operário para a presidência da República e isso não é pouca coisa não,
temos que ter a compreensão de que só é adversária dos trabalhadores a classe dominante”, afirmou
Mauro Plácido.
Após a explanação do tema pelos ministrantes, deu-se início ao debate que foi bastante concorrido. Na
oportunidade, foi sugerida uma nota de repúdio contra a atitude do deputado Nelson Marchezan, que
chamou de vagabundos os servidores públicos.
A programação do Dia Nacional de Paralisação na Educação em João Pessoa teve continuidade à tarde
quando, no Centro de Vivência, com um ato bastante prestigiado, foi lançada a Frente Paraibana contra a
Lei Escola sem Partido, também chamada – Lei da mordaça, que é antidemocrática e prejudicará a
qualidade do ensino.
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A Presidente do SINTESPB, Marizete Figueiredo, elogiou a discussão e o debate produzido e disse que mais
uma vez o Sindicato acerta em trazer para o seio da categoria essa realidade que caso concretizada afetará
os servidores públicos e a sociedade.
Comemoração do Dia dos Pais continua neste sábado na sede social do SINTESPB
A programação elaborada pela diretoria de Arte e Cultura do SINTESPB em homenagem ao Dia dos Pais, que
teve início na última quinta-feira, com a realização de uma palestra sobre Família seguida de um coquetel,
no auditório do SINTESPB, terá seu ponto alto neste sábado a partir das 13 horas, na sede social, localizada
na Praia da Penha.
Na ocasião, os pais sintespianos terão a oportunidade de desfrutar de uma tarde agradável ao lado de sua
família, animada pela Banda de pagode Pegada Bacana. Além da música, ainda serão oferecidos lanche,
sorteio de brindes e um bingo surpresa.
A programação do Dia dos Pais foi elaborada em parceria com outras pastas a exemplo Aposentados,
Esporte e Lazer, Diretorias da Mulher e Saúde.
A diretora Digenalva Isaias disse que a expectativa é que a festa na sede social supere o número de
participantes que estiveram na palestra. “Já ficamos satisfeitos com a presença na palestra, que teve boa
participação, lotando o auditório, mais estamos aguardando na festa de sábado, contamos com a presença
de todos”, destacou ela.”

CALENDÁRIO DE ATIVIDADES
2016
AGOSTO
17

Reunião Ordinária do FENTAS - 17/08/2016 - 4ªf

17

Pleno do FNE – Fórum Nacional de Educação

18 e 19
25
26 a 28

284ª RO do CNS
SEMINARIO STUNAM - ISP - CONTUA "TRATADOS INTERNACIONALES DE
COMERCIO" - Ciudad de Mexico DF - Organiza STUNAM
ISP - CONTUA - COONGRESO XXXV - Ciudad de Mexico DF

SETEMBRO
06 a 08
09 a 11
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14 e 15
15 e 16

Reunião DN FASUBRA
Plenária da FASUBRA
Reunião Ordinária do FENTAS
VIII Congreso Gestión Administrativa Universitaria -Ciudad
de Buenos Aires - Universidad de Buenos Aires - Organiza APUBA.
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Seminário Internacional: CONTUA
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Reunião do Conselho Executivo - Brasília.
286ª RO do CNS
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NOVEMBRO
07 a 12
09
10 e 11

XXV Seminário Nacional de Segurança – Rio de Janeiro, RJ
Reunião Ordinária do FENTAS
287ª RO do CNS

DEZEMBRO
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Reunião Ordinária do FENTAS
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NUEVAS FECHAS: REUNIÓN DE LA UNIDAD DE TRABAJO SOBRE SERVICIOS DE SALUD,
GINEBRA
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Aniversario da Fundação da FASUBRA – 38 anos
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