AGO-05
Brasília, 27 de agosto de 2014.
Plantão DN: Rosângela, Darci, Edson, Garofolo (em substituição ao Coordenador Paulo Vaz), Robertinho (em
substituição a Coordenadora Lígia).
Presente em Brasília: Paulo Henrique, Rogério, Rolando, Vanda, Chiquinho (DN); Tônia Duarte, Marilac, Vânia,
Fatinha, Almiram e Hilbert (CNSC).

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".
RELATÓRIO DA PLENÁRIA NACIONAL DA FASUBRA, REALIZADA NOS DIAS
15, 16 E 17 DE AGOSTO DE 2014.
Auditório da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Indústria - CNTI (Conjunto A - Edifício Sede CNTI - Via
W3 Norte - Asa Norte, Brasília – DF),
Entidades credenciadas: (37) trinta e sete (162) cento e sessenta e dois delegados (as).
Diretores presentes: Almiram (em substituição a Coordenadora Janine), Paulo Henrique, Gibran, Del Papa,
Rolando, Edson, Rosângela, Darci, Rogério, João Paulo, Rildo (em substituição ao Coordenador Uchôa),
Chiquinho, Neuza, Ângela, Ivanilda, Antonieta, Charles, Sônia, Lígia, Heloiza Helena (em substituição ao
Coordenador Pedro Rosa), Garofolo (em substituição ao Coordenador Paulo Vaz), Lucivaldo (em substituição ao
Coordenador Diego), Noelma (em substituição a Coordenadora Marilda), Jeamerson (em substituição ao
Coordenador Luiz Antônio) e Vanda.
Ausência Justificada: Janine, Pedro Rosa, Diego, Marilda e Luiz Antônio.
Pauta:
1. Informes
1.1.
Nacional
1.2.
Base
2. Conjuntura
2.1. Avaliação de Greve
2.2. Avaliação das Negociações com o governo
3. Convocação do CONFASUBRA/Prorrogação do Mandato
4. Filiação de Entidades
5. Outros.
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INFORMES REPASSADOS QUANDO DO CREDENCIAMENTO DA PLENÁRIA E/OU QUANDO
DO CREDENCIAMENTO ON LINE – FINAIS!
SINTUFES - Delegados: Aline Felipe Barreto, Filipe Siqueira Firmino, Maria José da Silva Sarnáglia, Sandra
Maria Peçanha e Wellington Pereira
“Durante o último mês de greve, o Reitor da UFES publicou portaria em que institui uma comissão para negociar
a pauta interna e as ingerências da greve com o Comando Local de Greve.
A partir desse espaço constituímos um grupo de trabalho (GT) para atuar e garantir os direitos dos trabalhadores
do Hospital Universitário que estão sofrendo a implantação da EBSERH. Após a greve, a Reitoria publicou dois
editais de remoção interna, sendo um deles exclusivo para os trabalhadores do hospital para remoção entre os
setores do hospital.
Na UFES, desde 2013, há uma resolução sobre a regulamentação da jornada dos técnicos em uma comissão
responsável por analisar as propostas de jornada por setor. Essa resolução regulamenta três tipos de jornada. 8h
com intervalo para almoço; 7h sem intervalo e 1h de sobreaviso; e 6h sem intervalo para almoço dentro da
jornada de no mínimo 12h. Junto a essa resolução, há uma tentativa da reitoria de implantar o controle de
frequência eletrônica biométrico.
A greve abriu um debate muito importante sobre a terceirização. Identificamos casos de assédio moral e atraso
no depósito do FGTS dos trabalhadores da empresa Phantom que trabalham no Restaurante Universitário.
Durante a greve atuamos junto com os trabalhadores de asseio e conservação da PH, que faliu, demitiu e não
pagou salários atrasados. As trabalhadores terceirizados foram à greve e se uniram aos TAEs da UFES em greve.
O terceiro caso de luta dos terceirizados foi à falência da Fundação Ceciliano Abel de Almeida que levou à
demissão de centenas de trabalhadores e fortaleceu a luta contra as fundações de apoio.
A categoria em assembleia já esperava que o governo não avançaria na negociação com a FASUBRA e que só a
nossa mobilização mudará esse cenário. Após o encerramento da greve, o SINTUFES tem recebido retaliações
judiciais por parte da Reitoria, cobrando multa de atos em anos anteriores, e aumentando o aluguel da sede em
índices absurdos e de forma retroativa.
Est0amos preparando uma campanha de solidariedade ao SINTUFES e repúdio ao Reitor da UFES devidos aos
ataques financeiros contra nosso sindicato.
O SINTUFES enviou representante ao Encontro Nacional de Educação. O SINTUFES está organizando junto ao
SINASEFE-IFES um Seminário Interestadual sobre Direito de Greve a Criminalização do Movimento Sindical.”
SISTA-MS - Delegados: Carla Braga Leite, Luiz Carlos Vasconcelos, Márcio Saravi de Lima, Adilson da C. a.
Oliveira e Cleiton Rodrigues E. Almeida
“Realizamos o VIII CONSISTA e aprovamos o desmembramento da UFGD de nosso Sindicato. Era o anseio dos
servidores daquela universidade e já realizaram assembleia de fundação. Além disso, aprovamos na Reforma de
nosso Estatuto que seja dada a possibilidade dos servidores que entrarem no NHU pela EBSERH seja filiado ao
SISTA.
Realizamos AG no dia 18/06/14 e devido a decisão judicial pelo retorno imediato ou multa, decidimos, então,
pelo retorno ao trabalho no dia 19/06 por causa do trabalho essencial do pessoal do HU.
As eleições no SISTA ocorrerá no dia 11/09 para Coordenação Estadual e Seccionais, sendo que as Normas
Eleitorais já foram aprovadas.
Na AG do dia 05/08 aprovamos a prorrogação do mandato dos diretores da FASUBRA, assim, como, a realização
do congresso em abril.
Estamos participando do Fórum Estadual por uma constituinte exclusiva.
Já foi realizado concurso para EBSERH para a contratação de 842 servidores”.
ASSUFSM - Delegados: Carlos de Moraes Militz, Maria Loura Oliveira da Silveira, Ricardo Norberto
Feurharmel, Paulo Roberto Voigt e Vilmar Rodrigues Machado.
“A ASSUFSM está participando do processo da Estatuinte na comissão provisória que irá iniciar a organização para
reformular o Estatuto da UFSM. Tal comissão é paritária com 8 estudantes, 8 professores e 8 técnicos
administrativos. O DCE indica 3, a SEDUFSM 3, a ASSUFSM 2 e ATENS 1. Perdemos uma indicação para a ATENS.
O mesmo se deu na comissão que irá discutir as 30h na UFSM. São 4 da reitoria e 4 três sendo 3 indicados pela
ASSUFSM E 1 pela ATENS.
NA UFSM a flexibilização da jornada já foi aprovada pelo Conselho Universitário com critérios, de modo que
alguns setores conseguiram fazer e outros não tiveram seus processos encaminhados.
Nos dias 13 e 14 de outubro a ASSUFSM, juntamente com a CIS e a administração não realizar um Seminário para
discutir a democratização na universidade, carreira e questões jurídicas.
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Embora o HUSM aderisse a EBSERH, conseguimos o compromisso da reitoria de que não haveria cedência de
trabalhadores do HUSM que não desejassem, à EBSERH.
A ASSUFSM está acompanhando os processos dos aposentados em relação ao somatório das horas dos cursos para
capacitação e os cursos de mestrados que gerou um novo enquadramento para os servidores da ativa, fruto do
acordo de greve de 2012 que deixou os aposentados de fora. É preciso cobrar uma posição do governo ou cobrar
na justiça.
O GT-Segurança da ASSUFSM irá participar com 9 representantes do 23º Seminário Nacional de Segurança das
IFES em setembro, em Natal-RN.
Dia 8/09 a ASSUFSM realizou um Jantar Baile em homenagem ao Dia dos Pais.
Os trabalhadores técnico-administrativos da UFSM possuem o controle eletrônico de frequência desde 2012.
A UFSM vai pagar um adicional de 10% de periculosidade para os vigilantes de forma administrativa devido as
alterações na NR 16.
A ASSUFSM não aderiu a última greve da FASUBRA, isso após 2 assembleias de consulta a categoria.
Estão agendadas várias reuniões setoriais de mobilização pela pauta interna, uma assembleia e um dia de
paralisação com atividade para início de setembro, no sentido de pressionar o novo reitor que assumiu esse ano,
vários compromissos com a categoria.
O Conselho Fiscal entregou o relatório do exercício financeiro do ano de 2013 a coordenação que deverá chamar
uma AG para apresenta-la a categoria.
A ASSUFSM conseguiu junto a reitoria que os aposentados que tivessem atividades no campus, tenham o direito
de almoçarem no Restaurante Universitário”.

CALENDÁRIO DE ATIVIDADES
2014
AGOSTO
20 e 21
5e6
08 a 13
10 e 11
11 e 12
24 e 25
8e9
22 e 23
5e6
19 a 23
26 e 27
10 e 11
11 e 12

147ª. RO - CIRH
SETEMBRO
Seminário Nacional dos Condutores Oficiais – Belém/PA
XXIII Seminário Nacional de Segurança das IPES - UFRN
Reunião Ordinária CNS
68ª Reunião Ordinária da MNNP-SUS - Brasília
148ª. RO - CIRH
OUTUBRO
Reunião Ordinária CNS
149ª. RO - CIRH
NOVEMBRO
Reunião Ordinária CNS
CONAE
150ª. RO - CIRH
DEZEMBRO
Reunião Ordinária CNS
1º dia da CIRH concomitante com 2º dia do pleno do CNS.

UnB – Pavilhão Múltiplo Uso 1 – Bloco C – Sala C.1-56/2 – CEP 70.904-970 – Cx. Postal 04539 –
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Fones: +55 (61) 3349-9151 – FAX: +55 (61) 3349-1571
Email: fasubra@fasubra.org.br Portal: www.fasubra.org.br
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