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Brasília, 21 de maio de 2018.
Plantão DN: Rogério Marzola e Darci Silva
Presente pela Pasta: Rolando Malvásio

INFORME NACIONAL
Esse ID foi produzido pela atual gestão que finda no final desse mês em consulta com membros da
nova direção, estamos num período de transição. Agradecemos os membros que deixam a direção da
federação pelas lutas e serviços prestados e desejamos boa sorte para toda a nova direção eleita no
XXIII CONFASUBRA.

ORIENTAÇÃO SOBRE O CALENDÁRIO DE LUTAS DA FASUBRA
Findado o XXIII CONFASUBRA, a atual DN/FASUBRA, com mandato vigente até 31/05/2018, informa
que durante o período de transição, orienta, em conjunto com a representação da Direção eleita, o
calendário de lutas e atividades do final do mês de maio e mês de junho.

Na última reunião do FONASEFE que ocorreu essa semana, ficou mantido a data do dia 23/05 como dia
nacional de lutas, mas está sendo orientado também o dia 07 de junho como dia de paralisação e luta,
com atos nos estados e com possibilidade de ter manifestação em Brasília. Na próxima reunião do
FONASEFE no dia 29/05 será avaliado se além dos atos nos estados, se também haverá caravana a
Brasília no dia 07/06.
Dia 23/05 – Dia nacional de lutas e paralisações, com eixo na defesa dos serviços públicos e na
exigência que o governo abra as negociações em relação a pauta do FONASEFE/FONACATE.
De 24 a 26/05 – CONAPE (Conferência Nacional Popular de Educação) – Belo Horizonte/MG
DIA 29/05 – Reunião do FONASEFE/FONACATE.
Dia 07/06 – Audiência Pública sobre os Hospitais Universitários na Câmara dos Deputados às 10
horas, em Brasília.
Dia 07/06 - Dia nacional de lutas e paralisações, com eixo na defesa dos serviços públicos e na
exigência que o governo abra negociações em relação a pauta do FONASEFE/FONACATE.
Dia 15 e 16/06 – Plenária Nacional da FASUBRA.
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GREVE DA UNB E DEMISSÕES
A grave crise orçamentária da UNB precipitou por parte dos trabalhadores dessa instituição uma greve
que há mais de 20 dias segue contra as demissões de centenas de funcionários terceirizados. Nos
últimos dias esse quadro se aprofundou com a demissão do dirigente sindical Mauro Mendes.
A FASUBRA orienta que todas as entidades filiadas aprovem moções de repúdio às demissões e de
solidariedade a greve, ao companheiro Mauro Mendes e a tod@s os demitid@s. Exigindo a imediata
reintegração e negociação por parte da reitoria da UNB. As moções devem ser encaminhadas para
fasubra@fasubra.org.br

CONVITE - AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE HOSPITAIS UNIVERSITÁRIOS
No dia 07/06 na câmara dos deputados às 10 horas, no auditório Nereu Ramos, será realizada uma
audiência pública para debater a crise nos hospitais universitários. Todos os sindicatos filiados à
federação estão convidados a participar. Outras entidades também foram convidadas, ANDES-SN,
UNE, Frente Contra a Privatização da Saúde, EBSERH, MEC, ANDIFES, entre outros... Essa atividade é
parte das ações que estamos fazendo em conjunto com o calendário do FONASEFE/FONACATE em
defesa dos serviços públicos. Participem!

SEMINÁRIO DE SEGURANÇA
Nos dias 13 e 14 de junho será realizada em Brasília a reunião dos coordenadores nacionais do
seminário de segurança.
Nos dias 05 a 11 de agosto será realizado também na cidade de Brasília o seminário nacional de
segurança.

IX SEMINÁRIO DE MOTORISTAS OFICIAIS DAS IFES
IX Seminário dos Condutores Oficiais (Motoristas) será realizado na UFMG nos dias 28,29 e 30 de
junho.

TODOS E TODAS À CONFERÊNCIA POPULAR DA EDUCAÇÃO, 24 A 26 DE
MAIO EM BELO HORIZONTE, MINAS GERAIS
Fasubra participará da etapa nacional da I Conferência Nacional Popular da Educação entre os dias 24
a 26 de maio em Belo Horizonte, Minas Gerais.
Entre os dias 24 e 26 de maio próximo ocorrerá na capital mineira a etapa nacional da I Conferência
Nacional Popular da Educação, que foi precedida por etapas municipais e estaduais durante o final de
2017 e o início de 2018. Milhares de delegados, delegadas e observadores, representantes de pais,
docentes, estudantes, funcionários e movimento sociais, da educação pública e privada, desde a
educação infantil até a pós-graduação, estarão reunidos no maior evento popular, acadêmico e sindical
do movimento progressista da educação desde o golpe que depôs a Presidente Dilma Rousseff [2016]
e que destituiu várias entidades do Fórum Nacional da Educação [FNE] e cancelou a Conferência
Nacional da Educação [CONAE].
A CONAPE visa debater, dentre outras coisas, a implementação do Plano Nacional de Educação, as
contra-reformas educacionais do golpe, o desmonte da educação pública, a mercantilização da
educação, além de mobilizar os movimentos progressistas da educação em defesa da democracia e da
soberania popular.
A Fasubra-sindical, entidade representativa de mais de 200 mil trabalhadores e trabalhadoras técnicoadministrativos em educação de instituições públicas de ensino superior, técnico e profissional, que
inclui Universidades e Faculdades Federais, Estaduais e Municipais, Institutos Federais de Educação
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Ciência e Tecnologia, estará representada no evento por uma delegação de sua diretoria além de
vários delegados, delegadas e observadores da base, representando os sindicatos filiados à Federação.
Programação da Etapa Nacional
24 de maio – Marcha da em Defesa da Educação Pública
A partir das 14h, Marcha em Defesa da Educação Pública cuja concentração se dará no entorno da
Praça da Liberdade (ao lado do Palácio). A partir das 18h ocorrerá a abertura política e cultural da
CONAPE 2018 na Praça da Estação.
25 de maio – Mesas de debates, reuniões e atividades culturais
Entre 8h e 12h, diversos pontos da cidade e a Expominas, abraçarão diversas atividades propostas
pelas entidades e parceiros estratégicos do campo educacional. Serão apresentações culturais,
exposições, mostras, debates, palestras, mesas, painéis, plenárias e reuniões, apresentações e
comunicações acadêmicas, entre outras atividades, que transformarão Belo Horizonte em uma capital
dedicada à educação.
A partir das 14h, às delegadas e delegados debaterão os eixos do documento sistematizado pela
Comissão do FNPE, concentrados(as) na Expominas. O dia se encerra com Atividade Cultural, a partir
das 20h.
26 de maio – Plenária Final e aprovação do documento final
Entre 9h e 14h, haverá a grande plenária da CONAPE que deliberará sobre o documento final,
eventuais moções e, ainda, sobre o Manifesto da I CONAPE.
Confira a programação preliminar detalhada CLICANDO
AQUI Demais Informações
Toda informação sobre endereço do evento, inscrição de observadores, hospedagem e alimentação
podem ser encontradas no link da CONAPE no site do Fórum Nacional Popular da Educação [FNPE]
http://fnpe.com.br/conape2018/
Convocação para Conferência Livre realizada pela Fasubra
http://fasubra.org.br/noticias/fasubra-promove-conferencia-livre-em-defesa-da-educacao-publica/
Notícia sobre a conferência Livre da FASUBRA, preparatória para a CONAPE
http://fasubra.org.br/noticias/conferencia-livre-aponta-a-unidade-do-movimento-educacional-no-paise-resistencia-ao-desmonte-publico/

6 º SEMINÁRIO UNIFICADO DE IMPRENSA SINDICAL
4º ENCONTRO NACIONAL DE JORNALISTAS SINDICAIS

Inscrições abertas para o VI Seminário Unificado de Imprensa Sindical e o 4°Encontro Nacional de
Jornalistas Sindicais. O evento, que tem como tema "Fortalecer a comunicação sindical para enfrentar
os ataques do capital" será realizado em Salvador de 31 de maio a 02 de junho de 2018 e tem como
público-alvo dirigentes sindicais, profissionais de comunicação e estudantes.

MAIS INFORMAÇÕES EM NOSSO PORTAL: www.seminariodeimprensasindical.com
#comunicaçãosindical #imprensasindical #jornalismo #Bahia
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DIRETORIA E CONSELHO FISCAL ELEITOS NO XXIII CONFASUBRA PARA
O TRIÊNIO 2018-2021

Coordenação Geral
Antônio Alves Neto - UNICAMP
José Maria Castro - UFC
Marcelino Rodrigues da Silva - UFPB
Coordenação de Administração e Finanças
Marcia Abreu da Silva - UNB
Valdenise Ribeiro – UFRJ

Coordenação de Educação
Rafael dos Santos Pereira - UFSC
André dos Santos Gonçalves – UFPI

Coordenação de Formação e Comunicação Sindical
Luan Diego Badia - UFPEL
Melissa Elaine Camos dos Santos – UNIFESP

Coordenação de aposentados e assuntos de aposentadoria Maria Tereza Tavares Fuji UFPEL Rogerio Joaquim da Silva – UFSM

Coordenação de Políticas Sociais e Gênero
Luiz Macena da Conceição - UFBA
Herivelton de Oliveira Ferra – UFMG

Coordenação de Organização Sindical
Adriana Stella - UNICAMP
Fernando Roberto Maranhão de Araújo – UFPE

Coordenação Juridica e Relações do Trabalho
João Paulo Ribeiro - UNICAMP
Marillin de Castro Cunha – UFMT
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Coordenação de Estaduais e Municipais
Carlos Abreu Mendes - UFF
Bernadete de Lourdes Rodrigues de Menezes – UFRGS

Coordenação da Mulher Trabalhadora
Rosângela Gomes Soares da Costa - UFMG
Mariana de Oliveira Lopes Barbosa - UFG

Coordenação LGBT
Wellignton Pereira - UFES
Agar Pereira da Silva – UFPE

Coordenação de Raça e Etnia
Maria Ângela Costa - UFJF
Rogerio Fidelis da Silva – UFMG

Coordenação de Seguridade Social e Saúde
Mariane de Siqueira - UFPR
Lucimara da Silva da Cruz - UFBA

Suplentes:
CHAPA 1
Sadi Herculano Neto – UFF
Julio Cezar dos Reis – UFV
Maria Zila da Silva Camarão – UFPA
José Rebouças da Costa – UFRN
CHAPA 2
Renato Jorge Pinto – UFBA
Fernando Cesar da Silva Mota – UFG
Ademar Sena de Carvalho - UFMA
Luciene Mafra de Vasconcelos – UFAM
CHAPA 3
Ângela Soares de Azevedo - UFPA
Fernanda Fortini Macharet - UFRRJ
Maria do Socorro Oliveira Marzola - UNB
Maria Aparecida Dantas de Araújo - UFRN
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Moacir Ferreira Cortes - UNB
Naara Siqueira de Aragão - UFGD
Elma Dutra - UFG
Alvaleria Cuel - UFES
Janine Teixeira - UFES

CHAPA 4
Charles dos Santos Brasil - UFAC
Jose Olivir de Freitas Junior – UFPR
CHAPA 5
Cleiton Rodrigues de Almeida - UFGD
Nivaldo Holmes de Almeida - UFRJ
Marcos Otavio de Oliveira - UFLA
Helder De Castro Bernardes Barbosa - UFMG

Rafael de Carvalho Missiunas - FURG
Maria Leonel de Souza - UFPA
Sergio dos Santos Neves - UFU
Yghor Alves da Conceição de Barros - UFRJ

Conselho Fiscal
Marcos Antoni de B. Acioly - UFRPE
José Marcos Lima - UFRPE
Fátima dos Reis - UFG
Rosangela Maria Frizzero - UFJF
João Daniel de Moura - UNICAMP

Suplentes:
Angelita Amaral Bezerra - UFSM
Glauber da Silva - UFGD
Márcia dos Santos Carvalho - Sintuff - RJ
Pedro Neto L. Oliveira - UFRN
Regina Mello - UFES
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REGISTRO DA DIRETORIA ELEITA NO XXIII CONFASUBRA NO MTE
A DN informa que está dando os encaminhamentos para registro da nova Direção Nacional da
FASUBRA, e que serão cadastrados junto ao MTE, todos os participantes que assinaram a
lista das chapas concorrentes no referido processo eleitoral.
Desta forma, em consonância ao que estabelece o artigo 65 do Estatuto da Federação, ficam
garantidas substituições, que sejam necessárias, no decorrer do mandato.
Trecho extraído do Estatuto:
"...
Artigo 64 - Os Coordenadores, respeitada a proporcionalidade entre as chapas, serão
substituídos nas seguintes situações:
I - Substituição eventual, no caso de um dos Coordenadores da sua chapa respectiva não
poder comparecer a uma atividade específica da Direção Nacional;
II - Substituição temporária, no caso de um dos Coordenadores de sua chapa se afastar por
período de tempo determinado, sendo o período de substituição igual ao tempo do
afastamento;
III - Substituição permanente nos casos definidos como vacância, na forma prevista no artigo
63, ou por solicitação formal do representante indicado da chapa.
Artigo 65 - As substituições respeitarão os seguintes critérios:
I – A comunicação da substituição eventual e a indicação do suplente integrante da chapa
respectiva deverão ser encaminhadas por escrito à Direção Nacional pelo representante da
chapa, com prazo mínimo de 10 (dez) dias de antecedência à atividade e/ou evento, devendo
obrigatoriamente constar a descrição da atividade e anuência do coordenador substituído;
II - No caso da substituição temporária, esta somente se efetivará após comunicação formal
e por escrito do representante da chapa, discriminando o período de duração do pedido de
afastamento do titular, devendo a mesma ser comunicada à Plenária Nacional Geral;
III - No caso da substituição permanente, esta somente se efetivará após comunicação
formal e por escrito do representante da chapa, devendo a mesma ser referendada pela
Plenária Nacional Geral.
§ 1º - A substituição temporária não implica em alteração da composição dos cargos da
Coordenação Nacional.
§ 2º - No caso de uma substituição temporária exceder a 04 (quatro) meses deverá ser
providenciada a alteração formal do membro da Coordenação, na qual ocorreu a substituição
na composição da Direção Nacional, procedendo-se aos devidos registros em cartório da Ata
da Plenária Nacional Geral que referendou a alteração.
§ 3º - No caso de substituição permanente, é facultada à chapa respectiva, a recomposição
de sua representação, sendo convocado o número de membros necessários, dentre os
candidatos inscritos, pela chapa, na lista de nomes ordenada, apresentada no congresso
eleitoral que elegeu a Direção Nacional respectiva.
§ 4º - A substituição permanente implica na exclusão definitiva do Diretor.
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