AGO-06
Brasília, 29 de agosto de 2014.
Plantão DN: Robertinho (em substituição a Coordenadora Lígia).
Em Brasília: Almiram.

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: “Atenção, Assembleia dia 01/09/2014, segunda-feira as 8:30 h .
Em virtude da convocação do Consun recebida no dia de hoje, para reunião dia 01/09/2014 às 14 horas, com
pauta única para tratar da Constituinte Universitária, o Asufpel-Sindicato convoca Assembleia dia 01/09/2014 as
8:30h para discutirmos o voto da categoria dos Taes.”

SINTESPB: “Base do SINTESPB se integra ao Dia Nacional de Luta e paralisa atividades
Com o objetivo de discutir as deliberações da Plenária Estatutária da FASUBRA e o Relatório das negociações
com o MEC e também a participação no Dia Nacional de Luta com paralisação, o SINTESPB realizou uma rodada
de assembleias no campus I da UFPB e nas Secretarias Sindicais Adjuntas, além de uma reunião da Direção
Estadual, que ocorreu no último dia 26.
Em decorrência do recesso escolar e da demora no envio do ID com o resultado da Plenária e do relatório para
um melhor planejamento das atividades, as mobilizações nas secretárias sindicais ficaram um pouco
prejudicadas, mesmo assim o Dia de Luta foi marcado por paralisações nos campi de João Pessoa e Campina
Grande.
O Dia de Luta na Paraíba também teve um teor reivindicatório local, onde foi discutida a questão das 30 h no
âmbito da UFCG e uma Estatuinte mais democrática em nível de UFPB.
A Assembleia do SINTESPB em João Pessoa deliberou as seguintes ações de luta: elaboração de um documento
conjunto assinado pelas três entidades representativas dos segmentos da UFPB, expondo a discordância no
processo adotado pela Reitoria em relação à Estatuinte; solicitar ainda da administração Central a apresentação
de uma resolução a ser aprovada pelo CONSUNI e a realização de um seminário sobre esta questão.
Também foi encaminhado um ofício aos reitores da UFPB e UFCG solicitando empenho junto ao MEC para agilizar
o processo de negociação e o atendimento dos 17 pontos constantes do relatório.”
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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.
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