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A diretoria do Sintema comunica a toda categoria, os falecimentos de associados desta Entidade ocorridos 

em abril e maio deste ano, até o fechamento desta Edição. Na oportunidade, 

prestamos as homenagens as estes, que em vida, muito contribuíram com a luta da categoria. 

Aos familiares e amigos, os mais sinceros sentimentos pela partida tão breve desses Trabalhadores.

- Olga Mohana (06/11/2013); - João Pinto Lima (07/11/2013); 

Olegário Lopes Filho (18/11/2013); - Irineu Vila Novas Freitas (28/12/2013); - Raimundo Tadeu França de Carvalho 

(28/12/2013).

- Francinaldo Sousa Pereira (09/11/2013); - Pedro 
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10% descontos nos Cursos 
oferecidos pela Instituição.

20% descontos nos serviços.

A o f i na l  da  P l ená r i a  N ac iona l  cuja pauta da Campanha 

Comemorativa dos 35 anos da FASUBRA S a l a r i a l  2 0 1 4  t r a z  a s  

Sindical, realizada no Hotel Nacional, em seguintes bandeiras: luta por 

Brasília (DF), nos dias 17 e 18 de dezembro, u m a  p o l í t i c a  s a l a r i a l  

foi aprovado o indicativo de greve, para permanente; paridade entre 

segunda quinzena de Março de 2014 com a a t i v o s ,  a p o s e n t a d o s  e  

definição da data de deflagração em uma pensionistas; definição de 

nova plenária a ser realizada nos dias 8 e 9 data-base; regulamentação 

de fevereiro de 2014, ate lá, a categoria da negociação coletiva; 

estará pressionando os parlamentares e o d i re t r izes de p lano de 

Governo para negociar efetivamente com os carreira; retirada de projetos 

trabalhadores técnico-administrativos, caso no Congresso Nacional que 

contrário a categoria já demonstrou a prejudicam os trabalhadores 

disposição de luta e se preciso for, a greve p ú b l i c o s ;  a l é m  d o  

será a único instrumento de pressão. cumprimento por parte do resultaram na aprovação pela Plenária do 
A pauta proposta pela Plenária, para governo de acordos e protocolos de intenções calendário que contem as seguintes 

discussão pelas entidades de base, firmados em processos de negociação. atividades para o início de 2014:
reivindica a resolutividade dos Grupos de Os delegados(as) também aprovaram o # 03 e 04 de fevereiro – Reunião da 
Trabalho (cumprimento do acordo de relatório do Conselho Fiscal da gestão Direção Nacional;
greve), Turnos Contínuos com redução da anterior com a análise das contas da # 05 de fevereiro – Lançamento 
jornada de 30 horas, o fim da privatização Federação compreendidas no período de Nacional da Campanha Salarial dos 
dos Hospitais Universitários através da janeiro a setembro de 2012. Sem seguida, o Servidores Públicos Federais;
E m p re s a  B r a s i l e i r a  d e  S e r v i ç o s  atual Conselho Fiscal apresentou o relato das # 06 de fevereiro – Seminário da Dívida 
Hospitalares (EBSERH), aprimoramento contas procedidas de outubro a dezembro de Pública;
na carreira (ascensão funcional) , 2012, com o relatório também tendo sido # 07 de fevereiro – Reunião Ampliada 
liberação de dirigentes para mandato aprovado. Já as contas relativas ao ano de do Fórum das Entidades do Serviço 
s indica l  e  f im da perseguição a 2013 serão apreciadas na primeira plenária Público Federal;
sindicalistas e militantes da base da após a reunião do conselho fiscal, contador e # 08 e 09 de fevereiro – Plenária 
FASUBRA. Coordenação de Administração e Finanças. Nacional da FASUBRA Sindical;

A Plenária orientou, ainda, que a luta da No início da noite dia 18 de dezembro, os # 17 a 21 de fevereiro – Participação da 
categoria deve andar par e passo com a do delegados votaram os encaminhamentos categoria na CONAE 2014 como atividade 
conjunto dos servidores públicos federais, propostos pela Direção Nacional e que de mobilização; 

Representantes de 23 entidades de base P l a n e j a m e n t o  e  a p r e s e n t a r a m  a s  

da Fasubra participaram nos dias 4 e 5 de reivindicações quanto ao reposicionamento 

dezembro, do 3º Encontro Nacional de e revisão de enquadramento acerca dos 

Aposentados e Aposentandos, em Brasília- cursos de capacitação. Além disso, visitaram 

DF. Entre eles, Maria Clara de Sousa e Maria os parlamentares no Congresso Nacional 

da Graça Ferro, diretoras do Sintema, para obter as últimas informações sobre os 

representaram os aposentados da UFMA no Pl´s 53/2011 e 555/2006 que tratam, 

evento. respectivamente, do reposicionamento de 

Entre outras atividades os participantes aposentados e fim dos descontos do INSS 

visitaram o MEC e o Ministério do sobre os proventos dos aposentados.

Plenária Nacional da Fasubra realizada nos dias 17 e 18 de
dezembro. Participaram da Plenária Cláudio Bezerra, Valmili Nina, 

Getúlio Bezerra e Ademar Sena, eleitos em assembleia geral do 
Sintema realizada no dia 22 de novembro. Ademar Sena que além

dirigente do Sintema é membro do Conselho Fiscal da Fasubra
participou do Ato de Prestação de Contas da Federação.

Em assembleia geral da categoria realizada na tarde do dia 27 de dezembro de 2013, no auditório Cônego Ribamar Carvalho na UFMA, 

os técnico-administrativos em educação aprovaram por unanimidade a prestação de contas do Sindicato, 

gestão Unidade & Trabalho, referentes ao quadriênio 2008/2011.

Fonte: www.fasubra.org.br
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Os Técnico-Administrativos em Educação das Instituições 

Federais de Ensino Superior (IFES) entraram o Ano Novo com mais 

uma conquista da greve de 2012 em vigor, que é o step de 3,7% que 

incide sobre o vencimento básico agora em janeiro, com repercussão 

em fevereiro.

Os novos valores constam na Lei 12.772/2012, que trata da 

estrutura do Plano de Cargos e Carreiras dos Técnico-

Administrativos em Educação após o movimento paredista 

realizado pela FASUBRA Sindical em prol da categoria naquele 

ano.

Em março próximo, outra vitória que também passará a vigorar 

será o reajuste de 5%, que trará impacto financeiro para a categoria 

em abril. Para facilitar a consulta, basta identificar seu vencimento 

atual no contracheque e alinhar com a tabela que encontrará os novos 

vencimentos.

Abaixo disponibilizamos a tabela nova, conforme consta na Lei.

FASUBRA, Sinasefe, Secretaria de Ensino Profissional e 

Tecnológica e Secretaria de Educação Superior do Ministério da 

Educação reuniram-se no dia 17 de dezembro, no Ministério para 

discutir as diretrizes e conceitos de dimensionamento da força de 

trabalho nas instituições federais de ensino (IFE).

As atividades do Grupo de Trabalho Dimensionamento estão em 

fase de conclusão das ações, com a próxima reunião agendada para14 

de janeiro de 2014 para finalizar o relatório. 

especificidades de aplicação da Lei 11.091/2005 sejam garantidas na Na reunião, a FASUBRA cobrou do Ministério da Educação o 

missão e no Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI).cômputo de todos os postos de trabalho nas Instituições Federais de 

Ensino – inclusive os atualmente ocupados por empregados 

terceirizados, estagiários e bolsistas -, além dos casos de desvio de 

Fonte: www.fasubra.org.brfunção e toda a problemática surgida com a extinção de cargos, 

essencialmente das classes A, B e C do Plano de Cargos Carreiras dos 

TAEs.

Também foram discutidas as diretrizes do dimensionamento 

contidas no Decreto 5825/06, com a FASUBRA defendendo que não 

deve ser atribuição do GT “engessar” a organização interna das IFE, 

mas sim direcionar estudos com vistas a um diagnóstico da demanda 

de contratação de técnicos e ampliação de vagas.

Para a representação da FASUBRA presente à reunião, “o 

dimensionamento da força de trabalho deve respeitar as diferenças 

regionais e técnicas entre as IFE, bem como deve priorizar critérios 

qualitativos, e não somente quantitativos na relação discente/técnico 

que é hoje estabelecido pelo MEC em 15/1 (quinze estudantes para 

cada técnico).

A representação da FASUBRA reivindicou ainda que as 

José Benedito Frazão, assessor contábil do Sintema, 
explicando itens da Prestação de Contas.

João Batista Jansen, José Benedito Frazão, Miguel Barbosa 
e Domingos Ferreira dirigiram os trabalhos.

Presidente do Sintema, Mariano Azevedo (à direita de camisa preta)
participou da reunião que discutiu Dimensionamento com o MEC. 

Mariano Azevedo, presidente do Sintema (camisa verde); 

Cláudio Bezerra (imagem acima), dirigente 

da CTB Maranhão e Graça Ferro (ao lado), diretora de aposentados 

do Sintema se manifestaram sobre a prestação de contas. 

Todos destacaram a importância do momento e a responsabilidade 

com que essa gestão vem tratando o dinheiro da categoria, aplicando 

onde realmente precisa: na luta dos trabalhadores.

m assembleia geral da categoria realizada na tarde do dia 27 de 

dezembro de 2013, no auditório Cônego Ribamar Carvalho na EUFMA, os técnico-administrativos em educação aprovaram por 

unanimidade a prestação de contas do Sindicato, gestão Unidade & 

Trabalho, referentes ao quadriênio 2008/2011.

Domingos Ferreira e Miguel Barbosa, membros do Conselho Fiscal 

da gestão anterior, José Benedito Frazão, assessor contábil do Sintema, 

acompanhados do secretário geral, João Batista Jansen, dirigiram os 

trabalhos da assembleia.

Ao longo de uma hora e meia o assessor contábil explicitou vários 

pontos da prestação de contas, ressaltando dados sobre receita, despesas, 

patrimônio, entre outros, enfatizando ponto a ponto como estava sendo 

investida a contribuição sindical dos filiados e da categoria como um 

todo.

Durante o ato, o presidente do Sintema, Mariano Azevedo, a diretora 

de aposentados, Graça Ferro e, o trabalhador da base e dirigente da CTB 

Maranhão, Cláudio Bezerra, se manifestaram sobre a prestação de 

contas. Os Sindicalistas destacaram a importância do momento e a 

responsabilidade com que essa gestão vem tratando o dinheiro da 

categoria, aplicando onde realmente precisa que é na luta dos 

trabalhadores, seja na realização de grandes eventos como, por exemplo, 

os Encontros de Aposentados, bancando os delegados eleitos pela 

categoria em Brasília para as plenárias, atividades de greves, 

seminários, entre outros, ou mesmo na manutenção e aquisição de bens 

patrimoniais da Entidade, no pagamento correto de seus fornecedores e 

colaboradores, e muito mais coisas.

 Ao final, sem restrições, a prestação de contas foi devidamente 

aprovada pelos trabalhadores presentes na assembleia.
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