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Brasília, 31 de maio de 2016.
Plantão: Jorginho, Beto e Angela.

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: “Agenda semanal:
Programa de rádio às 15h e churrasco no fut. amigos do ASUFPel, às 19h
01 de junho/Quarta-feira - Debate entre as chapas concorrentes à reitoria da UFPel - Thetro Guarany às 18h.
02 de junho/Quinta-feira - Assembleia Geral da categoria às 14h
03 de junho/Sexta-feira - Encontro mensal dos aposentados a partir das 14h30min.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Programa de Rádio - ASUFPel-Comunidade, terças-feiras, às 15h - Radio Com 104.5FM / www.radiocom.org.br
- https://www.facebook.com/sindicato.asufpel/
Site: www.asufpel.com.br
- Fone: 32786116
- Email: asufpel@gmail.com asufpel2@gmail.com

SINTEST-RN: “SINTEST/RN promove ciclo de palestras de Educação e Formação
Teve início no dia 09 de maio um ciclo de debates promovido pelo SINTEST/RN que vem discutindo o futuro dos
servidores públicos, especialmente as pautas ligadas ao PLP 257/16 e a agenda Temer. Os eventos estão
acontecendo em vários setores da UFRN e Ufersa, inclusive com alcance nos campi avançados do interior. Hoje,
por exemplo, a coordenação de formação viajou para o seridó onde atende demanda dos servidores da UFRN
lotados no Ceres e em Santa Cruz. Fique atento a agenda que é publicada pelas mídias digitias (site, redes
sociais e e-mail) e participe no seu setor!
Direção e Planejamento
Em reunião ordinária no mês de maio, a diretoria fez a análise do documento com os itens do planejamento
estratégico realizado no início da gestão. Esse documento é que norteará a gestão “Reconstrução pela Base” nos
objetivos do sindicato para os próximos três anos.O acompanhamento é o segredo.
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ELEIÇÃO DA CIS/UFRN
A eleição para preencher as vagas de membros na Comissão Interna de Supervisão da UFRN (CIS) será realizada
no dia 02/06 (quinta-feira), das 8h às 17h, por meio do SIG Eleição, com exceção dos hospitais universitários
(MEJC, HUOL, HUAB) e da DSP, que terão horários diferenciados.
REUNIÃO DE DIREÇÃO ITINERANTE
Realizada em Mossoró na primeira quinzena de maio, esta foi a primeira de várias reuniões de direção
itinerantes que estão previstas para acontecer durante a gestão “reconstrução pela base.

CALENDÁRIO DE ATIVIDADES
2016
JUNHO
01
02 e 03
6 a 10
9 a 11
14 e 15
16 a 18
19 e 20
19
A definir

Reunião Ordinária – durante o Congresso do CONASEMS, em Fortaleza/CE
Reunião Ordinária - durante o Congresso do CONASEMS, em Fortaleza/CE
Reunião do Conselho Fiscal
7º Encontro Nacional de Motoristas Oficiais das Instituições Federais de Ensino Superior (IFES), Centros Federais de Educação
Tecnológica (CEFET) e Institutos Federais (IF). Goiânia/GO
Reunião da Direção Nacional da FASUBRA Sindical
II Encontro Nacional de Educação (II ENE) em Brasília-DF
Plenária Nacional da FASUBRA com a pauta: Conjuntura e Plano de Lutas, Prestação de Contas, Outros assuntos
Seminário sobre a Instituição de Turnos Contínuos de Trabalho nas IFES – Primeiro dia da próxima plenária
Seminário de Assédio - Para efetivação dessa agenda a FASUBRA Sindical realiza e realizará
pressão sobre o governo

JULHO
9 e 10
A definir

Reunião preparatória para o XXV Seminário Nacional de Segurança no RJ¨
Propostas de agenda encaminhadas para manifestação da CONTUA E CEA – envolvendo o Seminário Internacional
sobre Reforma do Estado, a ser organizado em Brasília-DF

AGOSTO
17
18
19 e 20
21

Reunião Comitê Executivo da CONTUA
Seminário Internacional sobre Opressões
Seminário Internacional sobre Reforma do Estado
Plenária Nacional da FASUBRA

_______________________________________________________________________________________
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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