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Brasília, 22 de março de 2013.
Plantão de Direção: Ângela e Rogério Marzola.
Presente em Brasília: Paulo Henrique e Rosângela.

REUNIÃO ENTRE FASUBRA, MEC E MPOG
RELATÓRIO DA AUDIÊNCIA DA FASUBRA SINDICAL – MEC - MPOG
21 de março de 2013
Presentes:
pelo MEC: Aloizio Mercadante, Paim, Leandro e Adriana;
pelo MPOG: Sérgio Mendonça e Edina;
pela FASUBRA: Rogério, Paulo Henrique, Ivanilda, Rosângela, Rolando, Ângela e Darci.
Iniciamos a reunião pela discussão da situação dos aposentados, e a diferença de compreensão
entre Governo e FASUBRA na aplicação do acordo de greve. Relatamos a situação da resistência ao
reconhecimento e implantação plena dos pontos referentes à capacitação e qualificação dos
aposentados, referentes a cursos feitos quando estes estavam na ativa, bem como a situação em
algumas IFES, até mesmo de recusa em receber protocolarmente os processos dos aposentados,
fazendo-se necessário o encaminhamento nessas IFES os processos pelos Correios com AR, para
termos documentação jurídica de recebimento dos mesmos. Nesse ponto, o Governo alega
dificuldade para efetivar por receio de caracterizar direito que possa ser reivindicado por
trabalhadores de outros órgãos/carreiras, bem como desconhecimento do impacto financeiro.
Salientamos que tal procedimento já é adotado em outras negociações, como dos servidores da
Cultura; que não é sustentável a visão de que aposentado não é servidor; e que o impacto
financeiro é mínimo, mas que o central da discussão é a credibilidade do processo negocial. O
Governo reafirmou sua visão de que a carreira dos ativos não é extensível aos aposentados, mas
que poderiam avaliar o tamanho real da demanda para discutir a possibilidade de estabelecer
alguma "especificidade" para essa concessão. Salientamos que a demora em uma definição gera
grave prejuízo a esse quantitativo de trabalhadores, bem como necessitamos de um limite para uma
resposta definitiva, para que esses trabalhadores e as entidades sindicais possam tomar definições
cabíveis a partir do conhecimento do posicionamento final. Destacamos ainda a existência de um GT
sobre reposicionamento dos aposentados, que contradiz a impossibilidade de discutir carreira e
aposentados, e que essa informação (do impacto financeiro) poderia ser rapidamente conhecida, e
propusemos o prazo de uma semana, considerando que a maior parte dos servidores aposentados
que fazem jus a esse direito já devem ter entrado com os processos (salvo as IFES que estão se
recusando a receber os pedidos). O Governo, na fala do Ministro da Educação, assegurou que todas
as IFES serão orientadas a receberem os processos, para configurar a data de entrada dos pedidos e
o possível início da vigência dos impactos financeiros, mas que isso não significa acordo do MEC e
MPOG com o pleito. O Governo definiu um prazo de 30 dias, para que eles possam fazer o
levantamento do quantitativo de pedidos e do impacto financeiro dessa medida em todas as IFES,
sem no entanto empenhar garantias no atendimento do pleito. Mais uma vez salientamos a
necessidade de empenhar credibilidade ao processo negocial e ao acordo de greve estabelecido, e
ficou acordada uma reunião para tratar sobre esta temática no prazo de 30 dias.
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O segundo ponto debatido foi sobre o funcionamento e a efetividade dos GT's definidos no processo
de encerramento da greve de 2012 (racionalização dos cargos e critérios de dimensionamento da
força de trabalho das Instituições Federais de Ensino, Terceirização, Democratização das IFES, e
Reposicionamento dos Aposentados). O Governo alegou atrasos na troca de documentos com a
Fasubra e o atraso na posse do novo secretário de ensino superior (Paulo Speller) para retomar
esses grupos (ou estabelecer, no caso do GT Democratização), mas que a intenção é retomar o
funcionamento no início de abril, após o novo secretário assumir a condução desses trabalhos.
Salientamos a importância dessas pautas para o movimento dos técnico-administrativos em
educação,
e
a
importância
de
que
haja
resolutividade
do
trabalho
deles.
Sobre o não pagamento de APH's nesse início de ano, justificaram estarem tomando ciência desse
problema naquela data, e que tal situação decorre da lei orçamentária não ter sido ainda sancionada
pela Presidenta, o que impede o MPOG de definir quantitativos nesse momento. Cobramos uma
definição urgente, pela natureza remuneratória. Ficaram de informar, na tarde desta sexta, se terão
como utilizar os valores de duodécimos para assegurarem os pagamentos enquanto a lei não é
sancionada.
Abordamos também as limitações que os técnico-administrativos vem encontrando para o
desenvolvimento da capacitação e qualificação, seja pela demanda que não encontra oferta nas
IFES, ou até mesmo pelo impedimento das chefias, não permitindo ajustes de tempo ou cessões
para que os mesmos se capacitem. O Ministro afirmou seu compromisso com a capacitação dos
técnico-administrativos, e que desenvolverão agenda com a FASUBRA para tratar sobre regras de
qualificação, ofertas nas IFES, linhas de crédito do FIES, e outras iniciativas, como abrir senhas do
programa
"Inglês
sem
Fronteiras"
para
utilização
pelos
técnico-administrativos.
O último ponto debatido foi a existência de práticas anti-sindicais em algumas IFES, com
perseguição a dirigentes locais e nacionais, assédio e outros, e que já havíamos protocolado
documento sobre isso em 05 de fevereiro último. O Ministro comprometeu-se a intermediar a
situação nos casos citados, e a falar pessoalmente com o reitor da UFPR.

EBSERH

Plebiscito Nacional sobre a EBSERH Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares
Está chegando a hora do plebiscito nacional sobre a EBSERH. O objetivo dessa atividade é
informar, formar, organizar e contribuir para envolver e colocar a comunidade universitária e
usuários dos Hospitais Universitários em movimento sobre o significado da EBSERH – Empresa
Brasileira de Serviços Hospitalares. O Plebiscito sobre a EBSERH é mais um instrumento no qual o
movimento sindical poderá utilizar para ganhar força política e dialogar com a opinião publica
sobre as consequências da implementação dessa empresa por parte do governo federal. O mesmo
deverá ser organizado pelas entidades sindicais e estudantis ligadas a educação e saúde federal.
Em todas as IFES que tiverem um HU queremos fazer o debate e colher a opinião de milhares de
trabalhadores e estudantes dessas instituições, bem como queremos também contar com a
participação dos usuários. Para que o plebiscito seja realizado com sucesso será preciso que as
Entidades formem comitês nas universidades para construir o Plebiscito. Por isto, é necessário que
as Entidades façam a discussão dos nomes dos representantes que serão responsáveis pela
formação destes comitês.
Na próxima semana seguirá pelos correios os cartazes divulgando essa campanha, bem como
todos os arquivos estarão disponíveis no site da FASUBRA.
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Plebiscito sobre a EBSERH
Lista de assinaturas

NOME

RG

SEGMENTO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
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22
23
24
25
26
27
28
29
30
02 a 15 de abril nas
Universidades Federais e Hospitais Universitários.

ENCONTROS REGIONAIS
Em nossa última plenária nacional, foi reafirmado a construção dos Encontros Regionais da Base da
FASUBRA, com a pauta: Conjuntura, EBSERH/FUNPRESP, Carreira/Jornada de 30 horas, Negociação
Coletiva e Direito de Greve; e Terceirização.
Nessa ocasião, as seguintes entidades se candidataram a sediar o encontro em suas respectivas
regiões:
SINTUFES: Primeira quinzena de junho
SINTUFAL: Primeira quinzena de junho
SINDTEST-PR: Segunda quinzena de junho
SINTESTPB: Segunda quinzena de maio
SINTUFEPE–UFPE:
A direção da FASUBRA ficou de adequar a definição das sedes, datas de realização, bem como a
própria delimitação das regiões, a partir das candidaturas que se apresentem, de forma a facilitar a
logística de organização e deslocamentos, reduzir custos e compatibilizar calendários.
Para tal tarefa, a Direção da FASUBRA solicita às entidades de base que reivindiquem sediar os
encontros, que encaminhem, num prazo de 10 DIAS, sua manifestação oficial, com um pré-projeto
de organização do evento na região (materiais: pastas, canetas, auditórios, café/lanche, outros;
recursos: auditórios, transporte, recursos audio-visiais, outros; possibilidades de hotéis e
restaurantes, com respectivos custos; outros aspectos pertinentes aos encontros), informe sobre
necessidade de inclusão de alguma pauta regional, e datas possíveis para a realização do mesmo.

CALENDÁRIO DE ATIVIDADES
2013
MARÇO
21 e 22
25

Reunião do Comitê Subregional Brasil/Cone Sul – Subrac - ISP
Reunião das Entidades Organizadoras do Plebiscito sobre a Ebserh - Brasília

ABRIL
2 a 15
9
9 e 10
10 e 11
18
19 e 20
22 e 23
24
25

Plebiscito sobre a Ebserh - nas Universidades Federais e Hospitais Universitários
Reunião Ordinária do FENTAS
Reunião do Projeto Memória da Fasubra
Reunião Ordinária do CNS
Seminário da Fasubra sobre o INSAES - Brasília
Reunião do GT Educação
Reunião dos Vigilantes. Pauta: Organização do Seminário Nacional, Capacitação,
Terceirização e acompanhamento de projetos de lei - Brasília
Marcha Nacional à Brasília - Fórum de Entidades dos SPF's, Movimentos Sociais,
Movimento Estudantil, Organizações Sindicais
Seminário Nacional de Luta contra o Racismo - Brasília
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MAIO
7
8e9
segunda
quinzena de
maio ou
primeira
quinzena de
junho
4
5e6
9
10 e 11
6
7e8
10
11 e 12
8
9 e 10
5
6e7
10
11 e 12
19

Reunião Ordinária do FENTAS
Reunião Ordinária do CNS

Realização do encontro de negras e negros e militantes anti-racismo da
FASUBRA

JUNHO
Reunião Ordinária do FENTAS
Reunião Ordinária do CNS
JULHO
Reunião Ordinária do FENTAS
Reunião Ordinária do CNS
AGOSTO
Reunião Ordinária do FENTAS
Reunião Ordinária do CNS
SETEMBRO
Reunião Ordinária do FENTAS
Reunião Ordinária do CNS
OUTUBRO
Reunião Ordinária do FENTAS
Reunião Ordinária do CNS
NOVEMBRO
Reunião Ordinária do FENTAS
Reunião Ordinária do CNS
DEZEMBRO
Reunião Ordinária do FENTAS
Reunião Ordinária do CNS
Aniversário FASUBRA Sindical
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