JAN-02
Brasília-DF, 18 de janeiro de 2017
Plantão de Direção: Rogério Marzola, Beto Sena, Robertinho, Eurídice e Mário Garofolo.
Em Brasília: Rolando e Gibran.

INFORME NACIONAL
SEGUNDA PARCELA DO ACORDO DE GREVE DE 2015 JÁ CONSTA NA PREVIA DO
CONTRACHEQUE
A segunda parcela do reajuste salarial conquistado no acordo de greve de 2015, já está na
prévia. No próximo contra cheque consta 5% + 01% no step, tais valores estão garantidos para
ativos e aposentad@s.
A FASUBRA sindical reafirma que o acordo de greve de 2015 ficou aquém da reposição da
inflação e temos convicção que os Tae merecem muito mais, pelo trabalho corresponsável na
produção de conhecimento exercido pelas universidades federais através do ensino, pesquisa e
extensão.
Mas jamais podemos esquecer que todas essas conquistas financeiras não são bondade de
nenhum governo, na verdade são frutos das nossas lutas, greves e negociações as quais a
FASUBRA e seus sindicatos filiados sempre estiveram a frente. Bem como é resultado da
disposição de luta d@s trabalhador@s técnico administrativos que sempre entenderam a
importância da organização d@s trabalhador@s para defender direitos e ampliar conquistas.
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ORIENTAÇÃO PARA AS ENTIDADES DE BASE
Orientamos dar ciência aos reitor@s, dos esforços que continuam sendo realizados pela
Fasubra, no sentido de obtenção de audiência junto ao MEC, solicitando apoio no sentido de
ampliar a pressão sobre o ministério.
Modelo de ofício
Magnífico Reitor / Magnífica Reitora
Referente: Comunica solicitação de audiência e solicita apoio
Informamos que a Fasubra Sindical continua reivindicando audiência junto ao MEC (ofício
protocolado em anexo), o qual descumpriu acordo de greve, não encaminhou resposta dentro
de prazo acordado, nem tampouco abriu negociação diante da crise financeira das IFES, da
reforma da previdência e da necessidade de planejar na lei orçamentária a reposição salarial dos
trabalhadores/trabalhadoras do PCCTAE.
Diante dessa situação, vimos solicitar manifestação dessa reitoria no sentido de também
reivindicar a abertura de diálogo com os trabalhadores das IFES por parte do MEC e
Planejamento.
Sendo o que se apresenta para o momento, apresentamos nossas cordiais saudações
Atenciosamente
Nome do Sindicato

CALENDÁRIO DE ATIVIDADES
JANEIRO
18

Reunião FENTAS

2

31

Panfletagem nos aeroportos – Pressão sobre os Parlamentares

FEVEREIRO
06 a 08
08
09
14

Reunião DN - Direção Nacional
Reunião do FONASEFE
Reunião Ampliada FONASEFE
Reunião Comitê Auditoria Cidadã da Divida

MARÇO

ABRIL
05 a 07

II Encontro Regional de Aposentad@s – Porto Alegre/RS
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