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Brasília, 28 de junho de 2021. 

 

PLENÁRIA NACIONAL VIRTUAL DA FASUBRA - 25 e 26 DE JUNHO - 

INFORMES DE BASE  

“Todo o conteúdo publicado neste espaço (IB) é de inteira 

responsabilidade das entidades de base que o assinarem. A FASUBRA se exime de 

qualquer responsabilidade pelo conteúdo publicado neste espaço”. 

 

A plenária contou com a participação de 35 entidades, total de 140  delegadas e delegados 

credenciadas/os, entre os quais 58 mulheres e 82 homens. 

 

SINTUFES 

Vitória – ES, 25 de junho de 2021.  

À Direção Nacional da Fasubra  

Segue os Informes de Base do Sintufes  

O Sintufes compõe:  

● Comitê em defesa da Ufes e vem participando das reuniões para organização de ações e 

mobilizações em Defesa da UFES;  

● GT Movimento em defesa de direitos e serviços públicos de qualidade juntamente com 

diversas entidades locais e através dessa organização, conseguimos realizar diversas 

mobilizações, a exemplo do 29/05/2021 e 19/06/2021.  

O Sintufes acompanha ativamente as ações dos Conselhos superiores da UFES e dentre os temas de 

interessa da categoria estão:  

● Alteração da Resolução da Jornada Flexibilizada implantada na Universidade;  

● Alteração da Resolução de Estágio Probatório;  

● Instituição de diretrizes para ações de vigilância e promoção à saúde dos servidores públicos 

federais no âmbito da Universidade;  

● O CEPE aprovou o Ensino Remoto Temporário e Emergencial - Earte, com adoção do ensino 

hibrido em condições específicas para o primeiro semestre letivo e especial de 2021.  
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O Sintufes aprovou em assembleia e encaminhou para a Fasubra os membros para composição do 

Comitê de Mobilização Nacional e aprovou também o Comitê de Mobilização Local;  

O Sintufes aprovou e já aconteceu a primeira reunião do GT Carreira local;  

O Sintufes acompanha as demandas dos trabalhadores do HUCAM e intervém junto a administração 

da Universidade e da EBSERH quando necessário. Atualmente estamos acompanhando a tentativa da 

retirada da jornada flexibilizada implantada nos ambulatórios; E Mantem com a instituição um acordo 

estabelecido para manter uma escala de plantões Fixos no HUCAM, estabelecendo 13 plantões 

mensais e complemento com cursos de capacitação presencial e virtual.  

O Sintufes participa das campanhas de ação solidária:  

● Ufes pela Ufes: com doação de cestas básicas para a comunidade universitária carente;  

● Cozinha Solidária: Vacina no Braço Comida no prato, com entregas de marmitas realizadas em 

uma comunidade da grande Vitória;  

O Sintufes está acompanhando o processo que realizará a primeira consulta CONSELHOS DE 

USUÁRIOS DE SERVIÇOS PÚBLICOS NA UFES.  

A Diretoria Colegiada 

 

SINTEST-RN 

O SINTEST está trabalhando em horário administrativo de formar reduzida, e dias alternados e com 

escala dos trabalhadores 2 dias na semana e nas sextas-feiras é fechado para o serviço de 

higienização.  

As determinações da direção foram: Participamos dos dois atos contra o governo Bolsonaro; 

Colaboramos na ajuda de custos aos companheiras enfermeiras para a caravana em BH.  

A UFRN continua tendo aulas remotas. Estamos no período letivo 2021.1 que irá até final de setembro 

e 2021.2 começará no mês de outubro, também remotamente e que irá até fevereiro/2022.  

Participamos te toda manifestação de rua contra o governo Bolsonaro, tanto em Natal, como nas 

cidades de Mossoró e Santa Cruz, bases do SINTEST 
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SINDIPAMPA 

O SINDIPAMPA encaminha os informes de base, conforme solicitado em plenária do dia 25 e 26 de 

junho: 

 

O SINDIPAMPA, na última assembleia deste mês (18), informamos a base sobre os encaminhamentos 

que estamos concluindo para protocolar no ministério da economia o registro do nosso Sindicato, do 

qual no momento, precisamos de um certificado digital e regularização do nosso CNPJ, para fazer este 

registro. 

Apresentamos a moção de apoio ao companheiro Rui Muniz da ASSUFRGS, a categoria, dentre outras 

pautas internas da Universidade. 

Orientamos a categoria para participar dos atos de rua na campanha Fora Bolsonaro e Mourão e 

virtualmente também. 

Promovemos formação sindical com o I Seminário de Formação Sindical (maio a junho), com a 

participação de companheiras e companheiros da Direção da Fasubra, com intuito de aproximação 

da base com a Federação; Implementamos plenárias mensais para debater análise de conjuntura e 

temas de interesse da categoria, nas últimas sextas-feiras do mês. 

 

 

ASSUFSM 

A ASSUFSM está integrando o Comitê Popular em Defesa da Vida, composto por mais de 40 sindicatos, 

centrais sindicais, partidos de esquerda e movimentos sociais e comunitários.  

 
Através do Comitê, foram retomados os atos de rua em defesa do Fora Bolsonaro, vacina para todos 
e contra a PEC 32, em Santa Maria, com atividades realizadas nós duas 1° de maio, 29 de maio e 19 de 
junho.  
 
Os atos têm tido um número crescente de manifestantes, com grande adesão da juventude.  
 
A ASSUFSM também está realizando uma campanha contra a Reforma Administrativa, através de 
redes sociais, outdoor e panfletos. 
 
 
SINTFUB 

 

 

A base vem sofrendo bastante com a pandemia, com diversos associados que padeceram 

frente ao COVID. Um dos locais mais afetados é o setor de vigilância da UnB onde diversas 

pessoas foram contaminadas e 4 faleceram. Os trabalhadores do setor estão em luta, em 

estado de greve com assembleias semanais, visto que a UnB não tem garantido equipamentos 
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de proteção para esses e outros trabalhadores que estão em serviço e está em processo de 

mudança nas escalas de trabalho. Os vigilantes da UnB trabalham com uma carga horária de 

30 horas semanais e a UnB está impondo a mudança para uma carga horária que varia de 45 

a 48 horas semanais em plena pandemia. Estamos também pressionando a reitoria por 

melhores condições para o pessoal terceirizado, que estão trabalhando em escala integral, 

sujeitos diariamente ao risco de contaminação. 

Fundamos juntamente com as entidades dos estudantes e docentes o Comitê UnB pela 

Vacinação e através desse fórum tentamos mobilizar a comunidade com plenárias semanais, 

realização de lives, atos, além de nos inserirmos nos atos gerais.  

Continuamos a desenvolver campanhas de solidariedade, com distribuição de cestas básicas, 

máscaras e álcool gel. Na última semana prestamos apoio aos indígenas em luta, acampados 

na Esplanada dos Ministérios, comparecendo ao acampamento e fazendo doação de água e 

alimentos. 


