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Brasília, 17 de fevereiro 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".
SINTUFRJ: “Alerta à categoria
Plenária da Fasubra aprova greve em março
A insatisfação da categoria é grande com a falta de reajuste para repor a inflação, a ausência de respostas à
nossa pauta de reivindicações, a falta de cumprimento de termos do acordo da greve de 2012, além dos ataques
do governo como a imposição da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh).
Por isso, em plenária da Fasubra realizada dias 8 e 9 de fevereiro, em Brasília, os técnicos-administrativos das
instituições federais de ensino superior aprovaram a deflagração da greve dia 17 de março.
A assembleia na UFRJ está prevista para acontecer no início de março. Desde já, iniciamos a mobilização da
nossa categoria. Precisamos construir uma assembleia expressiva para definição de nossa greve.
O Sintufrj já está nas ruas convocando a categoria
A Comissão de Mobilização da UFRJ se reuniu no dia 11/2 e elaborou um calendário de reuniões nas unidades
para convocar a participação de todos os servidores. Fique ligado:
Agenda desta semana culmina com grande baile
 12/2, quarta-feira
Visita às unidades da Praia Vermelha (com saída prevista às 8h, da sede, no Fundão);
 13/2, quinta-feira
Visita às unidades isoladas: CAP, Maternidade Escola, Escola de Música, IFCS, Faculdade de Direito, Instituto de
Ginecologia, Hesfa e Escola de Enfermagem Anna Nery (com saída também às 8h);
 14/2 – sexta-feira
Saída às 8h da sede – continuação da visita a estas unidades;
 Das 13h às 14h30 – reunião dos funcionários do Instituto de Química e do Instituto de Física na sala 519A
do CT;
Das 15h às 16h – reunião da Comissão de Mobilização para avaliação das atividades;
A partir das 16h – Baile de Máscaras do Sintufrj.
Semana que vem tem mais!
 18/2, terça-feira
A partir das 10h, no Salão Nobre da Decania do CCMN – Reunião com os trabalhadores do centro.
 19/2, quarta-feira
A partir das 10h, no Auditório Roquete Pinto do Museu Nacional – Reunião com os trabalhadores da unidade.
Campanha salarial em ritmo de carnaval
O Sintufrj está promovendo seu I Concurso de Marchinhas de Carnaval. O tema é a campanha salarial. Os bailes
de máscaras para apresentação das marchas serão dias 14 e 21, no Espaço Cultural, a partir das 17h.
O dia 20 de fevereiro foi definido pela plenária da Fasubra como Dia Nacional de Luta. Na UFRJ, o calendário foi
adequado e nossa atividade será dia 21, de um jeito novo e animado: o Sintufrj vai botar seu bloco na rua.
A concentração será às 16h, na Praça da Isonomia (na rótula entre o CCMN e o CT, no Fundão). De lá, liderado
por um animado trio elétrico, o bloco vai até a Reitoria, retornando depois à Praça.
Em seguida, todos seguem para o Espaço Cultural, na Praça da Prefeitura, para o terceiro baile de máscaras.
Estamos em campanha salarial e esta luta tem que ser coesa, com entusiasmo e alegria.
O momento é agora. Mobilize-se!”
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SINTUFEJUF: “Servidores técnico-administrativos em educação entram em greve do dia 17/03 Reunidos em
assembléia geral, os técnico-administrativos em Educação das Instituições Federais de Ensino, votaram hoje pela
deflagração da greve por tempo indeterminado a partir do dia 17/03. A decisão segue a deliberação da Plenária
Nacional da Fasubra, realizada nos dias 08 e 09/02, em Brasília, com a presença de representantes das
universidades de todo o Brasil.
Entre as principais pautas de reivindicação estão o cumprimento integral do acordo da greve de 2012, anulação
da reforma previdenciária, aprimoramento de carreira (piso e step), ascensão funcional, efetividade dos GTs,
jornada de trabalho de 30 horas, revogação das ON insalubridades - contagem tempo especial, revogação da Lei
EBSERH com concurso público pelo RJU, pela aprovação da ADIN, contra a criminalização da luta e das
manifestações populares, isonomia e valorização dos benefícios entre os três poderes, liberação de dirigentes
sindicais para o exercício de mandato classista (Mudança da legislação), construção e reestruturação das creches
nas universidades para os seus trabalhadores sem municipalização, database e auxílio alimentação para
aposentados. A assembleia aprovou também o fundo de greve.”
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 inativos (aposentados) para a assembleia geral
extraordinária que será realizada, no dia 20 de fevereiro, quinta-feira, às 14horas, na sede da entidade, situada
na rua XV de Novembro, 262, com seguinte pauta:
1 – Informes locais e nacionais;
2 – Deliberação sobre deflagração ou não da greve na UFPel;
3 - Outros Assuntos”.

CALENDÁRIO DE ATIVIDADES
2014
FEVEREIRO
17
19 e 20
19 e 20
20
20
25
26 e 27

Reunião FASUBRA com MEC
141ª. RO - CIRH
65ª Reunião Ordinária MNNP-SUS
DIA NACIONAL DE LUTA
Reunião CNSC
Reunião FASUBRA com Coord. Vigilantes – Organização greve, Adicional risco de vida e
Organização do próximo Seminário - Bsb
Reunião Ordinária CNS

MARCO
05 e 06
17
17
19 e 20
25 e 26

Reunião Ordinária CNS
DEFLAGRAÇÃO DA GREVE DA FASUBRA
INSTALAÇÃO DO COMANDO NACIONAL DE GREVE - CNG
Reunião Ordinária CNS
142ª. RO - CIRH

ABRIL
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09

Marcha das Centrais Sindicais com atividades nos estados

9 e 10
12 e 13

Reunião Ordinária CNS
143ª. RO - CIRH

MAIO
7e8
21 e 22

Reunião Ordinária CNS
144ª. RO - CIRH

JUNHO
4e5
25 e 26

Reunião Ordinária CNS
145ª. RO - CIRH

JULHO
16 e 17
23 e 24
E

Reunião Ordinária CNS
146ª. RO - CIRH

AGOSTO
6e7
20 e 21

Reunião Ordinária CNS
147ª. RO - CIRH

SETEMBRO
10 e 11
24 e 25

Reunião Ordinária CNS
148ª. RO - CIRH

OUTUBRO
8e9
22 e 23

Reunião Ordinária CNS
149ª. RO - CIRH

NOVEMBRO
5e6
19 a 23
26 e 27

Reunião Ordinária CNS
CONAE
150ª. RO - CIRH

DEZEMBRO
10 e 11
11 e 12

Reunião Ordinária CNS
1º dia da CIRH concomitante com 2º dia do pleno do CNS.
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