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Brasília, 24 de fevereiro 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".
SINTUNIFAL-MG: “
SINDIFES: “TAE´s da UFMG intensificarão mobilização para Greve em março
Em Assembleia, na manhã desta quinta-feira, dia 20 de fevereiro, cerca de duzentos Técnico-Administrativos em
Educação da UFMG, deliberaram que a Categoria deve mobilizar para entrar na Greve convocada pela Fasubra.
Com esta decisão, a Categoria irá se mobilizar e realizar reuniões nas unidades para que em nova Assembleia
discuta-se a deflagração da Greve.
Informes
A Plenária da FASUBRA aprovou o indicativo de Greve, para o dia 17 de março, com 24 votos favoráveis, sete
contrários, seis abstenções, tendo uma entidade não se posicionado. Abaixo segue a pauta definida pela
Plenária:
- Aprimoramento da carreira - piso e step (em base ao acumulo histórico da categoria já deliberado, o
detalhamento será apresentado pela direção nacional às assembleias); Extensão do art. 30 da lei 12772 /12;
- Ascensão funcional;
- Cumprimento integral do acordo da greve de 2012, reconhecendo os certificados de capacitação que os
aposentados já possuíam quando da constituição da carreira, e cronograma com resolutividade para a
negociação dos relatórios de todos GTs;
- Reconhecimento dos cursos de mestrados e doutorados fora do país;
- Aproveitamento de disciplinas da pós-graduação (especialização, mestrado e doutorado) para pleitear incentivo
a capacitação; • Turnos contínuos, com jornada de trabalho de 30 horas sem redução salarial para manter a
universidade aberta nos três turnos;
- Revogação das ONs (Orientações Normativas), que tratam da contagem do tempo especial convertido em
tempo comum (insalubridade, periculosidade, penosidade);
- Revogação da Lei de criação da EBSERH; Abertura de concurso público pelo RJU e pela aprovação da ADIN;
- Não a perseguição e criminalização da luta! Democratização já!
- Liberação de dirigentes sindicais para o exercício de mandato classista;
- Construção e reestruturação das creches nas universidades para os seus trabalhadores sem municipalização.
Encaminhamento
Após ampla discussão sobre a conjuntura atual e as possibilidades de ganhos do movimento a Categoria decidiu,
por ampla maioria, o Estado de Greve com Mobilização - foram três votos contrários e 11 abstenções. Os TAE´s
devem se mobilizar nas unidades para que, na próxima assembleia (a ser marcada) possamos ter uma assembleia
ampla e representativa para definir os rumos da Greve na UFMG.”
SINTUR-RJ: Acatando as decisões da ultima plenária da Fasubra, os servidores Técnicos Administrativos da
UFRRJ, aderiram a Paralisação Nacional, por 24 horas, no dia 20/02/2014.
A adesão se deu por grande parte dos servidores, com o fechamento de setores fundamentais para o
funcionamento da Universidade, tais como:
·
Biblioteca Central - BC
·
Restaurante Universitário - RU
·
Pavilhão de Aulas Teóricas - PAT
Os demais setores também apoiaram a mobilização para a greve já aprovada, para o dia 17 de março de 2014.
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SINTUFEJUF: “I SEMINÁRIO MULHERES TRABALHADORAS DO SINTUFEJUF
Dia: 11 de março de 2014
Horário: 14:00 às 18:00 horas
Organização: GT Mulheres Trabalhadoras do Sintufejuf
Local: sede administrativa do Sintufejuf
(Rua Santo Antônio, 309 - Centro)”.

CALENDÁRIO DE ATIVIDADES
2014
FEVEREIRO
25
26 e 27

Reunião FASUBRA com Coord. Vigilantes – Organização greve, Adicional risco de vida
e Organização do próximo Seminário - Bsb
Reunião Ordinária CNS

MARCO
05 e 06
08
11 e 12

Reunião Ordinária CNS
Dia Internacional da Mulher
Reuniões do CNS/CISI - Comissão Inter setorial de Saúde Indígena do Conselho

Nacional de Saúde
17
17
19 e 20
25 e 26

DEFLAGRAÇÃO DA GREVE DA FASUBRA
INSTALAÇÃO DO COMANDO NACIONAL DE GREVE - CNG
Reunião Ordinária CNS
142ª. RO - CIRH

ABRIL
09
9 e 10
12 e 13

Marcha das Centrais Sindicais com atividades nos estados
Reunião Ordinária CNS
143ª. RO – CIRH

MAIO
7e8
21 e 22

Reunião Ordinária CNS
144ª. RO - CIRH

JUNHO
4e5
25 e 26

Reunião Ordinária CNS
145ª. RO - CIRH

JULHO
16 e 17

Reunião Ordinária CNS
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23 e 24
E

146ª. RO - CIRH

AGOSTO
6e7
20 e 21

Reunião Ordinária CNS
147ª. RO - CIRH

SETEMBRO
10 e 11
24 e 25

Reunião Ordinária CNS
148ª. RO - CIRH

OUTUBRO
8e9
22 e 23

Reunião Ordinária CNS
149ª. RO - CIRH

NOVEMBRO
5e6
19 a 23
26 e 27

Reunião Ordinária CNS
CONAE
150ª. RO - CIRH

DEZEMBRO
10 e 11
11 e 12

Reunião Ordinária CNS
1º dia da CIRH concomitante com 2º dia do pleno do CNS.
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