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Brasília, 23 de abril de 2013.
Plantão de Direção: Antonieta Xavier, Edson Lima, Charles Brasil e Ângela Targino.
Presente em Brasília: Janine, Luiz Antônio, Rosângela, Sônia, Rolando, Rogério, Ronaldo, Gibran, Paulo
Henrique e JP.

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".
ATENÇÃO! Com o intuito de atualizarmos a relação das entidades de base, solicitamos o envio
com a maior brevidade possível, dos dados nome/sigla, endereço, telefone, e-mail.
SINT-IFESgo: " TODOS A BRASILIA DIA 24 DE ABRIL DE 2013
O SINT-IFESgo convoca os trabalhadores Técnico-administrativos em Educação (TAEs), para participar da Marcha
Nacional à Brasília que ocorrerá no próximo dia 24 de abril, construída em conjunto com as entidades que
compõem o Fórum Nacional dos Trabalhadores do Serviço Público Federal, Centrais Sindicais, Espaço Unidade de
Ação e Movimentos Populares, com o objetivo de defender os direitos sociais e trabalhistas, além de denunciar a
política econômica do governo federal.
Na marcha, concomitante aos eixos que a constroem, iremos dar destaque à pauta de nossa categoria e
entregaremos, em ato público que acontecerá em frente ao prédio do MEC, o resultado do plebiscito sobre a
EBSERH, realizado no período de 02 a 19 de abril nas universidades.
Eixos:
o Contra o Acordo Coletivo Especial (ACE) e a precarização no trabalho;
o Fim do fator previdenciário / Anulação da reforma da previdência de 2003 / Defesa da
aposentadoria e da previdência pública;
o Reforma agrária já / Respeito aos direitos dos assalariados rurais / Apoio à luta dos
trabalhadores do campo contra o latifúndio e o agronegócio;
o Em defesa do direito à moradia digna / Chega de violência contra pobres e negros;
o Em defesa dos servidores (as) públicos (as);
o Aumento geral dos salários;
o Adoção imediata da convenção 158 da OIT / Em defesa do emprego / Redução da jornada e
trabalho, sem redução salarial;
o Em defesa da educação e da saúde públicas;
o Respeito aos povos indígenas e quilombolas;
o Contra as privatizações / Defesa do patrimônio e dos recursos naturais do Brasil;
o Suspensão do pagamento da dívida externa e interna aos grandes especuladores;
o Contra a criminalização das lutas e dos movimentos sociais;
o Contra o novo código florestal / Em defesa do meio ambiente;
o Contra toda forma de discriminação e opressão.
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Ato da FASUBRA: 13h30 em frente ao MEC, com entrega do resultado do Plebiscito da EBSERH.

Inscrições na Secretaria do SINT-IFESgo, até as 14:00h do dia 23/04/2013
ELEIÇÃO DE DELEGADOS PARA O VI CONGRESSO DO SINT-IFESgo
Estão sendo realizadas assembléias setoriais para a eleição de delegados para o VI Congresso do SINT-IFESgo. Se
informe junto ao representante sindical de sua unidade sobre a assembleia setorial".
SINTUFEPE-UFPE: "Mobilização contra a EBSERH, pela implantação das 30horas e eleição direta para órgãos
suplementares
Na UFPE temos um processo contínuo de mobilização, desde a última greve, contra a EBSERH, pela implantação
das 30horas e eleição direta para os órgãos suplementares, dentre outros itens de nossa pauta interna.
Nossa Universidade, até então, não aderiu a EBSERH, contudo, sabemos das movimentações da Reitoria da UFPE
para adesão á referida empresa - convocação do Conselho Universitário da UFP - que será realizado no dia
23/04/2013, sendo o objetivo da reitoria neste conselho, discutir e deliberar sobre o diagnóstico a ser
concretizado no hospital das clínicas/HC-UFPE em conjunto com a EBSERH. Neste sentido, há uma explícita
"ADESÃO" a EBSERH, desrespeitando a Autonomia Universitária (Art. 207 da C.F.). Existe, porém, disposição de
enfrentamento da nossa categoria, de modo que, se necessário for, deflagraremos uma greve na UFPE.
Em decorrência à função do ataque a esta IFES, decidimos aumentar a mobilização e realizar uma Assembléia
Geral da categoria no dia 22/04/2013, hoje, segunda-feira, às 14:00h, no auditório Jorge Lobo do Centro de
Ciências da Saúde, com a seguinte pauta:
1. Informes; 2. Indicativo de greve; Eixos: a) 30horas para todos; b) Contra EBSERH; c) Eleição para dirigentes de
Órgãos Suplementares; d) Encaminhamentos.
Assim sendo, solicitamos divulgação no site da FASUBRA, como também, convidar as entidades próximas para
participarem conosco da mobilização no Conselho Universitário, no dia 23/04/2013, amanhã, às 09h, onde estará
ocorrendo ao mesmo tempo, um Ato em frente à reitoria da UFPE".
ASSUFRGS: " Mais de 900 técnicos comparecem à Assembleia/Ato da campanha pela jornada de 30h
A campanha pela regulamentação da jornada de 30h levou quase mil servidores da UFRGS ao pátio da reitoria da
UFRGS nesta manhã (17/04). Organizado pela Assufrgs, o ato convocou a categoria para aderir à paralisação das
atividades de hoje e para a assembleia geral, realizada no mesmo local. A mesa foi composta pelos
coordenadores gerais da Assufrgs Bernadete Menezes, Edison Santos de Souza e Rosane Barcelos Souza, além do
assessor jurídico Thiago Genro, que esclareceram dúvidas quanto à implantação do ponto eletrônico e sobre o
Decreto nº 4.836 e artigo 207 da Constituição Federal que dá autonomia à universidade para regulamentar a
jornada de 30h. O ato também contou com as intervenções dos representantes das centrais sindicais que
manifestaram apoio à luta dos servidores: Roberto Ponge, da Andes, Neiva Lazzarotto, da Intersindical e Mozarte
Simões Júnior, da CUT-RS.
Além dessas questões, a coordenação ressaltou a especificidade do trabalho desenvolvido pela categoria dentro
da universidade. O controle de ponto atual é feito com compensação de horas para justamente atender às
exigências da instituição, que funciona das 7h às 23h, onde os servidores desenvolvem atividades muito diversas
dos demais serviços públicos. A manutenção e vigilância de locais como a fazenda experimental, o hospital
veterinário e o Ceclimar é ininterrupta, as bibliotecas continuam abertas ao meio-dia, assim como é realizado
também nesse horário a preparação de salas de aula e laboratórios de pesquisa utilizados nos três turnos,
atividades de extensão – shows, seminários – sem falar nos RUs e Casas de Estudantes exigem também trabalho
nos finais de semana. Ou seja, para manter a universidade a pleno funcionamento como a conhecemos hoje, sem
retroceder na qualidade dos serviços prestados pela categoria, é fundamental regulamentar a jornada para 30h
da maneira como funciona o controle de pontos atual.
Durante a assembleia foi aprovada uma carta em resposta ao Ofício 181/2013, da reitoria, propondo aumentar o
número de membros indicados pelo sindicato na composição da comissão que estudará a implementação da
flexibilização da jornada de trabalho. O documento foi entregue por uma comissão composta pela coordenação e
Conselho de Delegados da Assufrgs, além da CIS, em um encontro com o reitor Carlos Alexandre Netto e o vicereitor Rui Oppermann, ainda no final da manhã. Também foi aprovada uma moção de apoio à greve dos técnicos
da Universidade Federal de Minas Gerais, que também está em campanha pela regulamentação das 30 horas e
aos colegas da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ) que tiveram retirados todos os adicionais de
periculosidade e insalubridade.
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Na sexta-feira, 19,o tema também foi levado à reunião do Conselho Universitário (Consun)pela bancada dos
técnicos, com o intuito de sensibilizar os demais conselheiros para a reivindicação. A Coordenação ainda aguarda
a posição da Administração Central sobre a contraproposta apresentada sobre a composição da Comissão e uma
data para a reunião".

CALENDÁRIO DE ATIVIDADES
2013
ABRIL
22 e 23
24
24
22 a 26
25 e 26
25

Reunião dos Vigilantes. Pauta: Organização do Seminário Nacional, Capacitação,
Terceirização e acompanhamento de projetos de lei - Brasília
Marcha Nacional à Brasília - Fórum de Entidades dos SPF's, Movimentos Sociais,
Movimento Estudantil, Organizações Sindicais
Reunião Ordinária MNNP-SUS
Reunião Conselho Fiscal
Seminário de Sensibilização - MNNP-SUS
Seminário Nacional de Luta contra o Racismo – Brasília

MAIO
6a8
7

Reunião da DN
Reunião Ordinária do FENTAS

8e9

Reunião Ordinária do CNS

9 a 11
13
2ª quinzena de
maio ou 1ª
quinzena de junho
27 a 29

Plenária Nacional da FASUBRA
Dia Nacional de Denúncia do Racismo
Realização do Encontro de Negras e Negros e Militantes Antirracismo da FASUBRA
Sindical
Encontro Regional NORDESTE 1 - SINTES-PB (Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Rio Grande
do Norte, Sergipe e Bahia)

JUNHO
4
5e6
19 a 21

Reunião Ordinária do FENTAS
Reunião Ordinária do CNS
Encontro Regional SUDESTE 1 - SINTUFES (Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo e
Juiz de Fora)

JULHO
9
10 e 11

Reunião Ordinária do FENTAS
Reunião Ordinária do CNS

6
7e8

Reunião Ordinária do FENTAS
Reunião Ordinária do CNS

10
11 e 12

Reunião Ordinária do FENTAS
Reunião Ordinária do CNS

8
9 e 10

Reunião Ordinária do FENTAS
Reunião Ordinária do CNS

AGOSTO

SETEMBRO

OUTUBRO

NOVEMBRO
5
5a7

Reunião Ordinária do FENTAS
III Conferência Nacional de Promoção da Igualdade Racial

6e7

Reunião Ordinária do CNS

20

Dia Nacional da Consciência Negra

DEZEMBRO
10
11 e 12
19

Reunião Ordinária do FENTAS
Reunião Ordinária do CNS
Aniversário FASUBRA Sindical
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