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Brasília, 31 de janeiro 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: “Deliberações da assembleia
Os técnicos-administrativos presentes na assembleia quarta-feira, dia 29 de janeiro, no auditório Samira
Mesquita elegeram delegados à plenária da Fasubra e aprovaram:
- Levar para a plenária nacional da Fasubra (dias 8 e 9/2), a proposta de paralisação nas universidades dia 18 de
fevereiro – como uma ação sindical do processo crescente desencadeado pelas bases da Federação de
mobilização da categoria rumo à deflagração de greve em março.
- O indicativo de início da greve unificada (com todos os servidores públicos federais) em março.
- Participação dos delegados eleitos à plenária nacional da Fasubra nas atividades agendadas em Brasília pela
Fasubra: Marcha no dia 5/2 de Lançamento Nacional da Campanha Salarial dos SPFs com ato no MPOG; Seminário
da Dívida Cidadã, dia 6/2 e plenária do Fórum das Entidades Federais no dia 7/2.
- Participação da categoria na reunião promovida pelo Fórum de Lutas Contra o Aumento das Passagens, no dia
4/2, às 18h, na UniRio.
Reunião da Comissão de Mobilização
A direção sindical convida a categoria a se integrar à Comissão de Mobilização, que na segunda-feira, dia 3, às
10h, se reunirá para elaborar a agenda de visitas às unidades e deliberar sobre os materiais de panfletagem.”
SINTUF-MT: “Sintuf-MT cobra mais informações sobre o indicativo de greve
Os trabalhadores Técnico-Administrativos em Educação da UFMT irão intensificar a cobrança por mais
informações sobre as negociações da pauta de reivindicações junto ao Governo Federal. Uma comissão,
composta por cinco delegados eleitos nesta quinta-feira (30.01) durante assembleia geral da categoria, irá a
Brasília para participar da Plenária Nacional da Fasubra, federação que reúne os sindicatos dos trabalhadores de
todas as universidades federais do país.
Ficou definido que Mato Grosso somente tomará uma posição em relação a greve após a Fasubra sanar uma série
de dúvidas da categoria. Destaca-se esclarecer se o Governo já se pronunciou em relação ao Ofício nº05/14,
onde a federação informou ao Governo sobre o indicativo de greve. Outra dúvida é se o Governo respondeu
negativamente sobre o início da negociação dos relatórios obtidos nos Grupos de Trabalho (Racionalização,
Dimensionamento, Democratização, e Reposicionamento de Aposentados).
No ofício enviado pelo Sindicato dos Trabalhadores Técnico-Administrativos em Educação da UFMT (Sintuf-MT) à
Fasubra, ainda são cobradas informações se existem documentos do Governo negando a concessão da progressão
por capacitação aos aposentados; se este ponto está ou não incluso no acordo da greve de 2012; e,
principalmente, se efetivamente ocorrer uma greve setorizada em março, a categoria tem a garantia dos
reajustes já conquistados para março.
“O que nós aprovamos na assembleia geral é a busca por mais informações. Somos favoráveis há uma greve pela
regulamentação coletiva e definição da data base de negociação, porém esta greve tem que ser geral, de todo o
funcionalismo público federal. Estes itens sim deveriam estar na pauta central de prioridades”, pontuou a
coordenadora geral do Sintuf-MT, Leia de Souza Oliveira.
Ela também reforçou a necessidade de inclusão no eixo geral do indicativo de greve de equiparação de valores
praticados no auxílio alimentação ofertado aos servidores do Poder Executivo, Judiciário e Legislativo.
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Reajuste Salarial
Os trabalhadores técnico-administrativos já possuem um acordo junto ao Governo que fará o reajuste salarial
nos meses de janeiro e março entre 5,33% a 9,97%, dependendo da qualificação e posição na tabela salarial. A
alegação é que estes percentuais não oferecem ganhos, e podem ficar abaixo da inflação, representando assim
perdas reais aos trabalhadores.
Delegados
A Assembleia Geral do Sintuf-MT elegeu cinco delegados de forma unanime para representar Mato Grosso
integrantes da chapa única Renovação e Luta, composta pelos trabalhadores:
Leia - Sintuf-MT; Luzia – TVE; Suen – Hovet; Simone – Saúde Coletiva; Romilda – Barra do Garças (eleita na
assembleia de Barra do Garças); Bernadete – Cabs; João Cajueiro – CDP; Ferraz – ICET; Cézar – IL; Valdecir –
Rondonópolis; Jean – Ascom; Robson – Educação Física
Sintuf-MT aprova plano de ação durante Encontro dos Aposentados da UFMT
O Sindicato dos Trabalhadores Técnico-Administrativos em Educação da UFMT (Sintuf-MT), gestão Renovação e
Luta, realizou seu primeiro Encontro dos Técnico-Administrativos Aposentados da UFMT na sexta-feira (24.01).
Cerca de 80 aposentados participaram e aprovaram o plano de ação direcionado aos aposentados. Ainda foram
eleitas duas comissões entre os presentes, uma para realização do Baile da Prata, e outra para organizar uma
viagem de confraternização.
Dentro de plano de ações, todos os meses o sindicato irá realizar um Happy Hour para angariar fundos para a
viagem dos aposentados. Caberá a comissão de viagem organizar os eventos, sendo que já estão confirmados
picnics para os meses de março e junho, e uma feijoada para o mês de julho. O Baile da Prata deverá acontecer
em maio.
“Apresentamos uma série de atividades para os aposentados, queremos eles aqui no Sintuf-MT. São
trabalhadores que lutaram para construir a UFMT, para fortalecer a universidade, ser o que ela é hoje. Os
aposentados devem ser valorizados e reconhecidos por todos. Nossa gestão vai continuar atuando fortemente
neste sentido”, explicaram as coordenadoras de aposentados do sindicato, Eva Antônia Benedita, e Felipa
Coelho da Silva.
A coordenadora geral do Sintuf-MT, Leia de Souza Oliveira, adiantou aos presentes que no mês de março um
estagiário do sindicato estará a disposição dos aposentados para fazer a declaração do Imposto de Renda. “Ainda
vamos realizar duas confraternizações ao longo do ano para marcar os aniversariantes do semestre”, pontuou.
Além das atividades confirmadas, foi lembrado que as inscrições para o Segundo Curso de Artesanato do Sintuf já
estão abertas. São aulas realizadas na sede do sindicato com a artista plástica Dilamar Coutinho. Todos os
aposentados ainda foram convidados para participar do 1º Campeonato de Truco do Sintuf, que será realizado na
Chácara do Sintuf (Coxipó do Ouro) já no próximo dia 16 de fevereiro.
Além do trabalho, o encontro dos aposentados contou com uma sessão de relaxamento e meditação, com a
professora Nilvânia Zenas e suas filhas gêmeas.
Sintuf-MT confirma data do primeiro Campeonato de Truco Espanhol 2014
O primeiro Torneio de Truco Espanhol do Sintuf-MT 2014 está confirmado para o próximo domingo (09.02). O
evento será realizado na chácara do Sintuf (Coxipó do Ouro) a partir das 16 horas. As duplas devem fazer a
inscrição na sede do sindicato até o dia 05 de fevereiro.
“Este é um evento de lazer com objetivo de atrair mais pessoas para dentro do sindicato, para lhes proporcionar
um pouco de lazer, esquecer um pouco as rotinas e atribuições do trabalho. Além do truco, quem for ao
campeonato vai poder tomar um banho de rio, as crianças brincarem no parquinho, ouvir música, relaxar”,
destacou o coordenador de Esporte e Lazer do Sintuf, Jorcy Santana do Nascimento, o Giba.
Podem se inscrever no campeonato todos os trabalhadores da UFMT, sindicalizados ou não. Ao menos um da
dupla deve ser trabalhador da universidade. Serão premiadas as duplas campeã e vice, vale ressaltar que as
inscrições são gratuitas.
Sintuf-MT e Adufmat notificam Unimed por reajuste abusivo
A direção do Sindicato dos Trabalhadores Técnico-Administrativos em Educação da UFMT (Sintuf-MT), e da
Associação dos Docentes da UFMT (Adufmat), assinaram conjuntamente um documento onde recusam o reajuste
de 50% pretendido pela Unimed frente aos seus planos coletivos. Na notificação extrajudicial, as entidades
ressaltam que a Agência Nacional de Saúde (ANS) estabeleceu teto de reajuste de 9,04% aos planos individuais.
“Não existe esta regulamentação para os planos coletivos porque a ANS entende que o poder negociação nestes
planos é maior, ou seja, o reajuste deveria ser inferior aos planos individuais, e não o contrário”, destacou a
coordenadora do Sintuf, Leia de Souza Oliveira.
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Para o presidente da Adufmat, Carlos Roberto Sanches, o valor cobrado atualmente já é muito elevado e
compromete seriamente o rendimento dos professores e dos técnico-administrativos da UFMT. Mesmo assim,
buscando o entendimento, a entidade deverá admitir no máximo o reajuste determinado pela ANS nos planos
individuais, ou seja, 9,04%.
A nota conjunta foi assinada na quinta-feira (23.01) na sede do Sintuf-MT.”

CALENDÁRIO DE ATIVIDADES
2014
FEVEREIRO
3e4
5
5e6
7
8e9
19 e 20
26 e 27

Reunião da DN FASUBRA
Lançamento Nacional da Campanha Salarial dos SPFs com Marcha a Bsb
Reunião Ordinária CNS
Plenária do Fórum das Entidades Federais
Plenária Nacional FASUBRA para deliberar sobre o Indicativo de Greve
65ª Reunião Ordinária MNNP-SUS
Reunião Ordinária CNS

MARCO
05 e 06
19 e 20
28 e 29

Reunião Ordinária CNS
Reunião Ordinária CNS
Seminário dos Condutores Oficiais das IFES– Belém, PA

ABRIL
9 e 10

Reunião Ordinária CNS

MAIO
7e8

Reunião Ordinária CNS

JUNHO
4e5

Reunião Ordinária CNS

JULHO
16 e 17

Reunião Ordinária CNS

AGOSTO
6e7

Reunião Ordinária CNS

SETEMBRO
10 e 11

Reunião Ordinária CNS

OUTUBRO
8e9

Reunião Ordinária CNS

NOVEMBRO
5e6

Reunião Ordinária CNS
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19 a 23

CONAE

DEZEMBRO
10 e 11

Reunião Ordinária CNS
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