INFORME DE DIREÇÃO
Federação de Sindicatos de Trabalhadores TécnicoAdministrativos em Instituições de Ensino Superior
Públicas do Brasil
Fundada em 19 de dezembro
de 1978
DEZ-01

Brasília, 22 de dezembro de 2017.
Direção Nacional: Rogério Marzola

FASUBRA COMUNICA SUSPENSÃO DA GREVE NACIONAL E
REAFIRMA NECESSIDADE DE AGENDA PARA NEGOCIAÇÃO

Relatório da Reunião do FONASEFE - Fórum das Entidades
Nacionais dos Servidores Públicos Federais e FONACATE – Fórum
Nacional Permanente das Carreiras Típicas de Estado - 21.12.17.
Pauta:
1. Informes das Entidades;
2. Avaliação dos atos dos dias 18 a 20 de dezembro de 2017;
3- Discutir e deliberar sobre coletivo de comunicação, campanha salarial 2018, reunião ampliada
e funcionamento do FONASEFE; e
4. Encaminhamentos.
Encaminhamentos e calendário:
 Foi aprovada que durante todo o mês de janeiro e fevereiro vamos manter as atividades de
mobilização contra a reforma da previdência com pressão direta nos parlamentares e em suas
bases eleitorais, através de atos públicos, atividades em aeroportos e residências dos
parlamentares, devendo para tanto os comitês estaduais produzirem banners, cartazes, faixas,
busdoors, peças de teatros, marchinhas, spots, vídeos etc. (OBS: estaremos encaminhando
modelos de alguns materiais e solicitamos que os materiais que forem produzidos pelos Estados
sejam enviados para o e-mail da Coordenação (cnesf@cnesf.org.br) para divulgação.
 Será elaborado pelo FONACATE um documento ao Senador Anastásia e ao relator do PLs
3831/15 da negociação coletiva reafirmando o apoio das entidades ao projeto e solicitando
empenho na derrubada do veto.
 Será feito um documento pelo SINDIRECEITA e SINAIT denunciando a OIT o descumprimento
da convenção 151 pelo governo brasileiro.
 Dias 3 e 4 de fevereiro de
FONASEFE/FONACATE em Brasília/DF.
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 Dias 19 a 23 de fevereiro de 2018 - Jornada de lutas com caravanas e acampamento em
Brasília - contra a reforma e lançamento da Campanha Salarial 2018.
 Produzir Moção de Repúdio pela morte do militante da CSP/CONLUTAS de Sergipe
(Clodoaldo Barriga).
 Próxima reunião do FONASEFE/FONACATE será no dia 16.1.18, às 14horas, na Sede da
UNACON-Sindical (SCLN 110 Bloco “C” subsolo – Asa Norte – Brasília/DF), com a seguinte
pauta:
1) Informes das Entidades;
2) Campanha Salarial 2018;
3) Preparação da Reunião Ampliada do FONASEFE/FONACATE dos dias 3 e 4 de fevereiro de
2018;
4) Derrubada dos vetos do PLs 3831/15;
5) Ação contra Rede Globo pelo direito de resposta;
6) Preparação das atividades para o retorno dos parlamentares;
7) Discutir sobre campanha de mídia; e
8) Encaminhamentos.
9) Comissão Organizadora CONDSEF/FENADSEF, CSPCONLUTAS e FONACATE

Fórum das Entidades Nacionais dos Servidores Públicos Federais
Fórum Nacional Permanente das Carreiras Típicas de Estado

GREVE NA UNIFESP
A categoria das trabalhadoras/es técnico-administrativos na Unifesp, por deliberação de
assembleia realizada em 19/12, segue em greve motivada por pauta específica, em busca de
negociação efetiva.
Conforme o informe encaminhado, “após avaliação de Conjuntura Nacional, conforme orientação
do CNG avaliou que a conjuntura demanda reflexão sobre o momento, o qual vivemos e para
ganho de forças em momentos oportunos que com certeza virão, frente aos ataques desse
governo ilegítimo em retirada dos direitos dos trabalhadores, acatamos e aprovamos a suspensão
do Movimento de Greve Nacional com saída unificada, nos colocando em pronto alerta para
possível retomada da luta a qualquer momento.
...Aprovamos continuidade de Greve Local em função do não cumprimento dos acordos de Greve
2015 e 2016, como segue:
1. Cumprimento do acordo de greve: Portaria nº 3289, de 23/10/2015
2. Cumprimento do acordo de greve: Portaria nº 1600, de 01/06/2016 – nos pontos já
mencionados em negociação.
3. 30 horas já para todos
4. Revogação de pontos divergentes do Regimento Interno do Adicional de Plantão Hospitalar
(APH)
5. Saúde do trabalhador/Convênio Médico
6. Reativação da CAIF
7. Biometria
8. Estacionamento e bicicleta
9. Adicional noturno
10. Reestruturação e paridade no Conselho de Enfermagem
11. Reestruturação e reativação do conselho consultivo de Enfermagem
12. Eleições para Diretoria de Enfermagem Já.”
Diante da luta que continua em curso naquela instituição, a FASUBRA vem externar sua
solidariedade à categoria, bem como solicitar manifestações de apoio das entidades de base, que
podem ser enviadas para os seguintes e-mails:
atendimento@sintunifesp.org.br; sindicatosintunifesp@gmail.com; e clgsintunifesp2017@gmail.com
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