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Brasília, 29 de julho de 2016.
Plantão DN: Ivanilda, Marcelino, Darci e Rafael.
Em Brasília: Neide.

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".

ASUFPEL: “Caravana à Porto Alegre/RS para protestar pelo desmonte da educação pública e pela retirada
de direitos trabalhistas - contra a PL257/2016
Você sindicalizado do ASUFPel-Sindicato, poderá ir a capital gaúcha e participar do protesto. Basta
inscrever-se - Nome e Registro Geral - em uma lista colocada a disposição na recepção da entidade. O
ônibus com destino a Porto Alegre sairá da sede do sindicato às 7h do domingo, 31 de julho, e retornará no
período da noite. Mas atenção! as vagas são limitadas. Portanto, seu nome deverá estar na lista até às 18h,
desta sexta-feira, 29 de julho.
---------------------------------------------------------------------------------Segundo a FASUBRA, o PLP 257/2016 vai favorecer a terceirização em detrimento da realização de
concursos públicos. “Para os trabalhadores que são contratados de forma precária, não serão respeitados
direitos como 13º salário, 1/3 de férias, insalubridade, periculosidade, adicional noturno, além de os
salários serem inferiores aos dos servidores efetivos”.
ASUFPEL: “CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL - quinta-feira, 28 de julho, a partir das 14h
A Coordenação do ASUFPel-Sindicato, nos termos do artigo 16, §1º paragrafo 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 28 de julho de 2016, quinta-feira, às 14h em primeira convocação e às
14h30min em segunda convocação, na sede da entidade, situada na Rua XV de Novembro, 262 – Pelotas/RS,
com a seguinte pauta:
- Informes locais e nacionais
- Construção da Greve Geral
- Participação no ato em defesa da democracia – Dia 31 de julho, em Porto Alegre/RS
Pelotas, 26 de julho de 2016.
À Coordenação
http://asufpel.com.br/posts/528/convocacao-de-assembleia-geral-dia-28-de-julho-informes-locais-enacionais-construcao-da-greve-geral”
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STU: “Assembleia Geral diz que greve dos trabalhadores continua na Unicamp
A Assembleia Geral dos Trabalhadores da Unicamp aprovou, nesta tarde (26) a continuidade da greve. A
paralisação ocorre desde o dia 23 de maio devido à proposta de 3% de reajuste apresentada pelo Conselho
de Reitores das Universidades Paulistas (Cruesp). Os trabalhadores reivindicam 12,34%.
Apesar de reconhecer que “o índice proposto não repõe as perdas salariais”, o reitor da Unicamp, José
Tadeu Jorge, não apontou soluções para a crise na Universidade e continua jogando toda a conta sobre as
costas dos trabalhadores.
Em reunião de negociação, realizada ontem (25) à tarde, o reitor reafirmou que não há possibilidade de
discutir itens econômicos que causem impacto no orçamento da Universidade. Ele aproveitou para
apresentar um documento “respondendo” às demandas da categoria de forma burocrática e sem nenhuma
abertura para negociação efetiva dos itens da “Pauta de Reivindicações Específicas 2016”.
Os funcionários técnico-administrativos estão indignados com a negativa de discussão do percentual de
reajuste que representa um quinto do aumento do plano de saúde da categoria e menos de um terço da
inflação acumulada no período. Ainda mais pelo fato de o reitor continuar recebendo vencimentos que são
mais que o dobro do teto salarial no Estado, além de se negar a fazer qualquer gesto em relação às duplas
matrículas que só no alto escalão, neste ano, representam um gasto a mais de cerca de R$ 1,6 milhão.
A avaliação da diretoria do sindicato é de descontentamento com a forma com que o reitor da Unicamp
trata as questões da categoria, dificultando o avanço da negociação da pauta e mantendo o impasse frente
ao movimento grevista.
Os trabalhadores também cobram a implementação de políticas reparatórias de inclusão (cotas raciais) que
garantam acesso à graduação, pós-graduação e concursos públicos e que não haja punições contra os
grevistas, sejam eles trabalhadores, estudantes ou docentes.
A assembleia também aprovou a intensificação do movimento grevista na Área de Saúde como forma de
pressionar para que haja negociação efetiva.
Amanhã (27), às 13h, ocorre uma reunião do Comando de Greve para discutir o calendário de luta do
movimento e a próxima assembleia está prevista para 04/08 (quinta-feira).

SISTA-MS: “DIA: 29 de julho de 2016
HORÁRIO: 08h30min
LOCAL: Concha Acústica da UFMS
Pauta:
1 - Informes Locais e Nacionais;
2 - Homologação dos Nomes dos Representantes para o Conselho de Base;
3 - Escolha de Delegados para Plenária da FASUBRA;
4 - Paralisação para o dia 11 de agosto de 2016 e;
5 - Outros Assuntos.

SINTUFEJUF: “Estamos disponibilizando, conforme pedido da Comissão, a proposta da minuta da resolução
da Flexibilização da jornada de Trabalho das 30h dos TAEs. Leiam e compareçam a assembleia do dia 26
para deliberarmos. Vamos juntos, a luta é nossa!
Assembleia dia 26 (terça
Horário: 8h30
Local: Anfiteatro da Reitoria”.
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CALENDÁRIO DE ATIVIDADES
2016
JULHO
25

Reunião do CONAES

AGOSTO
01

16h, a discussão sobre o PL 257, Pauta Unica

10

Reunião Ampliada do FONASEFE

11

Reunião entre FASUBRA/MEC, dia 11/08/16 - 5a. feira, às 17h

17

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

18 e 19
11
25
26 a 28

284ª RO do CNS
Paralisação nacional da Educação, a ser desenvolvida à partir do 2º Encontro Nacional de Educação.
FASUBRA construirá essa Paralisação e proporá para a UNE, CNTE e CONTEE, incorporação da mesma visando uma greve
nacional da educação.
SEMINARIO STUNAM - ISP - CONTUA "TRATADOS INTERNACIONALES DE
COMERCIO" - Ciudad de Mexico DF - Organiza STUNAM
COONGRESO XXXV - Ciudad de Mexico DF

SETEMBRO
06 a 08
09 a 11
14
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.

285ª RO do CNS

OUTUBRO
05

RO do FENTAS

06

ACTIVIDAD "DEBATE SOBRE CONCEPCIÓN DEL ESTADO Y DEMOCRACIA"
REPUBLICA DE BRASIL . Y II ENCUENTRO DE GENERO - ORGANIZA FASUBRA.

A definir

REUNIÓN DEL CONSEJO EJECUTIVO - REPUBLICA DE BRASIL - ORGANZIA
FASUBRA.

06 e 07
19 a 21

286ª RO do CNS
Plenária da FASUBRA

NOVEMBRO
09
10 e 11
19 a 21

Reunião Ordinária do FENTAS
287ª RO do CNS
Plenária da FASUBRA

DEZEMBRO
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07

Reunião Ordinária do FENTAS

08 e 09

289ª RO do CNS

12 a 13

NUEVAS FECHAS: REUNIÓN DE LA UNIDAD DE TRABAJO SOBRE SERVICIOS DE SALUD,
12 A 13 DE DICIEMBRE DE 2016, GINEBRA

19

Aniversario da Fundação da FASUBRA – 38 anos

______________________________________________
Setor Comercial Sul (SCS) Quadra 6, Bloco A, Lote 157 - 2º andar - salas 205/207/208 – Edifício Bandeirantes – Caixa Postal 10818 - Brasília –
Fones(61) 3349.9151 / 339.4420 / 3349.1772
-E-mail: FASUBRA@FASUBRA.org.br - portal: www.fasubra.org.br
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