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Brasília, 05 de abril de 2016.
Plantão: Maria Loura, André Gonçalves, Eurídice, Edson e Toninho.
Pela Coord. Aposentados e Assuntos de Aposentadoria: Darci.
Em Brasília: Rogério Marzola, Gibran e Paulo Vaz.

INFORME NACIONAL
Relatório da Plenária Nacional da FASUBRA Sindical, de 01, 02 e 03 de abril
2016, realizada na FACULDADE DE SAÚDE/UnB.
Presentes: 152 (cento e cinquenta e dois) delegad@s; 35 (trinta e cinco) entidades.
A Plenária Nacional da Federação de Sindicatos de Trabalhadores Técnico-Administrativos em
Instituições Federais de Ensino Superior Públicas do Brasil (FASUBRA Sindical) realizada nos dias 1,
2 e 3/4/2016, no Auditório 3 de Faculdade de Ciências da Saúde, Campus da Universidade de
Brasília – DF, expressou um minuto de silêncio em respeito e memória aos companheiros falecidos
no mês de janeiro e março de 2016, Rudnei Greque da Silva do Sindicato do Pessoal TécnicoAdministrativo da Universidade Federal do Rio Grande (Aptafurg) no Rio Grande do Sul e que foi
membro do Conselho Fiscal da FASUBRA, e Salvador Santos Filhos do Sindicato dos Trabalhadores
do Centro Paula Souza (SINTEPS) de São Paulo e que foi membro da Direção Nacional da
FASUBRA.
Greque e Salvador, presente!

Plenária Nacional da FASUBRA realiza Painel para debater Zika Vírus e
Empoderamento da Mulher
A Plenária Nacional da FASUBRA realizou na manhã do dia 1/4 um painel com o tema sobre o
empoderamento da mulher e a ameaça do zika vírus (doença transmitida pelo mosquito Aedes
Aegypti, causador da microcefalia em recém-nascidos). A atividade foi dirigida pela da
Coordenação da Mulher Trabalhadora representada por Eurídice Almeida e Ivanilda Reis.
Na abertura do painel, a coordenação da mulher trabalhadora lembrou o assassinato da estudante
de biologia da Universidade de Brasília (UnB), Louise Ribeiro, por outro aluno da instituição no mês
de março, destacando o aumento da violência contra as mulheres. De acordo com a coordenação,
o Brasil é o quinto no ranking de violência contra a mulher.
A palestrante Érika Luciana Andreassy, representante do Movimento de Mulheres em Luta da CSPConlutas falou sobre o aumento dos casos do zika vírus no país e os problemas que a
contaminação causa para mulheres e o feto. Segundo Érika, crianças que contraíram o vírus
durante a gestação, terão sérios problemas neurológicos como a microcefalia. “É necessário
tempo, dinheiro e profissionais especializados para atender as famílias, se faltar um tripé, as
famílias já estão comprometidas”.
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Para Érika, hoje é possível diagnosticar o vírus durante a gestação e defende que as mulheres
tenham o direito de realizar o diagnóstico precoce pelo sistema de saúde público “e decidir se
querem continuar uma gestação marcada pelo zika”. Também defende o direito das mulheres a
realizar o aborto na rede pública, diante das complicações do aborto realizado em clínicas
clandestinas, correndo risco de morte. Para aquelas que querem prosseguir com a gestação, a
palestrante defende que essas mulheres tenham toda a assistência por parte do governo.
Cristina Del Papa, Coordenadora de Seguridade Social da FASUBRA e palestrante, tratou do
empoderamento da mulher e as dificuldades em alcançar altos cargos de poder. “As mulheres são
em maior número no mundo, mas não conseguimos alcançar altos cargos de poder”. Segundo a
palestrante, na América Latina houve apenas seis mulheres como presidentes da república, as
mulheres são a maioria nas universidades (estudantes), nos cursos de especialização, mestrado e
doutorado, porém, não conseguem alcançar os lugares de poder.
Para Cristina, as mulheres que aspiram alcançar lugares de poder sofrem assédio sexual, mesmo
sendo a maioria, não votam em representantes mulheres aumentando a diferença de
representação no governo, estados e municípios. De acordo com a pesquisa da União InterParlamentar, os 10 países que têm mais representantes mulheres no congresso são:

Fonte: Women in parliaments

O Brasil aparece na 154ª posição com 51 deputadas de 513 assentos e 13 senadoras de 81
assentos. Cristina trouxe à tona o machismo praticado nas entidades sindicais e encerrou falando
sobre a unidade das mulheres, independente de divergências ideológicas.
O debate foi aprofundado com a participação dos presentes, encerrando o evento pela manhã. No
período da tarde foram realizados os informes nacionais e de base.
Fonte: Assessoria de Comunicação da FASUBRA Sindical
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RELATÓRIO DE CARREIRA
A Coordenação Jurídica e de Relações de Trabalho informou que recebeu contribuições sobre
atualização das atribuições dos cargos de diversos sindicatos de base. Informou, ainda, que
receberá novas contribuições até o dia 08 de abril. A partir desta data novas contribuições não
serão incluídas no debate, em função dos prazos para negociação com o governo.
Informou, também, que o processo de racionalização dos cargos, nele incluído as atribuições de
cada cargo, não se trata de correção de desvio de função, tão pouco de mudança de cargo. Tratase somente de trazer para o mundo do trabalho atual descrições da década de 1980. Neste
processo, funções antigas podem ser extintas por desuso, funções novas podem ser criadas em
função de novos métodos e técnicas de trabalho, exigências de ingresso para o exercício de
determinadas funções podem ser alteradas e até aumentadas as exigências de escolaridade.
Calendário:
 Dia 27 de abril: reunião da mesa de negociação do acordo;
 Dia 28 de abril: reunião da Comissão Nacional de Supervisão da Carreira – CNSC.

I - Conjuntura Nacional:

FASUBRA SE POSICIONA CONTRA O IMPEACHMENT E CONTRA AS
POLÍTICAS DO GOVERNO QUE RETIRAM DIREITOS DOS TRABALHADORES E
TRABALHADORAS!
O Brasil vive momentos decisivos da sua história, em que o acirramento da crise econômica e
política no país têm desenlaces inimagináveis, com a tendência de que ocorra o aprofundamento
da crise econômica e uma nova avalanche de ataques sobre os trabalhadores, como também as
chances de se consumar, no Congresso Nacional, o impedimento da presidente Dilma.
Com a crise econômica mundial em que os recursos são escassos, ocorreu uma disputa entre
frações da burguesia, relacionada ao controle do estado brasileiro, para gerenciar os negócios do
capital. O governo de coalizão liderado pelo PT tem apresentado sinais de esgotamento e encontra
dificuldades de manter o controle político no país, pois o projeto de conciliação de classes se
mostra insustentável em períodos de crise. Diante desse cenário, o Governo Dilma tem também
encontrado dificuldades na manutenção do financiamento de políticas sociais para as áreas e as
populações mais carentes.
A saída de partidos da base aliada do governo quebra oficialmente a coalizão que garantia a
governabilidade, precipitando a crise política e institucional. O Congresso Nacional, de perfil
conservador, prepara-se para avançar com o processo de impeachment da presidenta Dilma, sem
elementos que qualifiquem o crime da mesma, tornando-o uma peça sem base legal e, portanto,
qualificada como Golpe por parte dos movimentos sociais que protestam contra o impeachment.
O objetivo central dos defensores do impeachment é a retomada do controle político, priorizando a
manutenção do projeto neoliberal no país, que exclui milhares de pessoas na partilha dos bens
gerados pelo capital, negando à população os seus direitos básicos de cidadania. Os setores da
oposição de direita, que disputam com o governo, param se tornarem os novos representantes das
elites, estão envolvidos na corrupção. O esforço de ascensão do vice presidente Temer, do PMDB,
tem base no movimento de um setor da burguesia de colocar no poder um governo que possa ser,
ainda mais intenso que o governo atual na execução de reformas que retiram direitos da classe
trabalhadora.
Diante da crise política e econômica, o Governo Dilma, em vez de mudar a orientação para buscar
apoio social contra o movimento conservador que reivindica o impeachment, adota políticas que
atacam os direitos dos trabalhadores e trabalhadoras, como, por exemplo, o Projeto de Lei
257/2016 que entre diversos objetivos, suspende o reajuste do salário mínimo e estabelece
programa de demissões voluntárias (PDV) para o serviço público federal e coloca em risco os
reajustes salarias acordados com as categorias que realizaram greves no decorrer de 2015.
Esse quadro conjuntural, dado a sua complexidade, apresenta inúmeros desafios que exigem muito
cuidado na elaboração política para propor saídas que fortaleçam os trabalhadores e as
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trabalhadoras, pois mesmo diante de um processo em que as frações do capital realizam a disputa
pelo poder, as mesmas se unificam no repasse da conta da crise para as classes trabalhadoras.
As ações da operação Lava Jato, conduzidas pela justiça e que prenderam empreiteiros, não é uma
expressão de evolução do poder judiciário e das instituições do regime. A regra na justiça brasileira
que não prende empreiteiros, e sim encarceram pobres e afrodescendentes das favelas e periferias
nas grandes cidades, também é um produto da concentração de renda e violência social do sistema
capitalista. Nesse contexto a “operação Lava Jato” é a expressão da própria crise política e dos
seus elementos no regime capitalista. Episódios como esses, no qual um sofisticado sistema de
corrupção são descobertos após anos em operação no Brasil, e que extrapola os governos Lula e
Dilma, só podem ser vistos à luz do dia quando há uma disputa no seio de frações da burguesia,
gerando anormalidades e excepcionalidades.
Os trabalhadores organizados nos sindicatos, na condição de multiplicadores na luta e formadores
de opinião, precisam denunciar o discurso moralista da direita de “limpar” o país, incutindo no
imaginário popular a ideia de que, expurgando um partido político ou impedindo a continuidade do
governo Dilma, à corrupção acabaria. Tal situação remete a outras limpezas e repete momentos
trágicos ocorridos na história do Brasil e do mundo.

O impeachment não é a solução!
Os movimentos sociais ao mesmo tempo em que se colocam contrários ao impeachment, por não
possuir base legal, concomitantemente reafirmam a luta contra a retirada de direitos e contra os
ataques aos trabalhadores. Destaca-se entre estes os posicionamentos contrários à lei
antiterrorismo que pune organizações sociais; as privatizações, as OSs, projetos de leis em
tramitação, a reforma da previdência, com o ataque em especial contra as mulheres; o projeto de
lei que permite congelar salário de servidores públicos, cancelar reajustes, suspender concursos,
estabelecer programa de demissões (PDV), suspender reajuste do salário mínimo; o veto à
auditoria da dívida pública, entre tantas outras medidas.
A tarefa das classes trabalhadoras, além de se posicionar claramente contra o impeachment, é
organizar a luta contra os ataques aos direitos sociais, promovidos pelo governo com o apoio da
oposição de direita. Os trabalhadores não podem apoiar o processo de impedimento conduzido por
Cunha, porque o Congresso Nacional não tem nenhuma moral para julgar ninguém, por não ter
base legal e por terem a consciência de que com Temer e Cunha na vice, se assumirem, não
representará uma alternativa aos interesses dos trabalhadores e trabalhadoras.
Por último, é fundamental ter o entendimento quanto à parcialidade seletiva da justiça burguesa e
assim não endossar o endeusamento do juiz Sergio Moro. No entanto, defendemos que todos
partidos, bem como pessoas, envolvidos na operação Lava Jato devem ser investigados e
comprovada a culpa, que sejam punidos exemplarmente, com o confisco dos seus bens, prisões e
perda de direitos políticos!
É preciso confiar na força e na luta dos trabalhadores e das trabalhadoras, sedimentando caminhos
para derrotar os projetos do capital, abrindo espaço para avança na resistência e avanço nas
conquistas!
O movimento sindical e os movimentos sociais devem se posicionar contra o movimento
conservador que clama pelo impeachment da presidente Dilma, e ao mesmo tempo construir a
luta, contra qualquer alternativa da direita, pois os diversos setores da burguesia enquanto brigam
pelo poder, continuam construindo projetos que atacam os movimentos sociais e as classes
trabalhadoras!

II - 14 DE ABRIL: DIA DE LUTAS COM PARALISAÇÂO NACIONAL CONTRA A
REFORMA DA PREVIDENCIA E O PACOTE DE REFORMAS FISCAIS DO GOVERNO
A FASUBRA, em Plenária nacional estatutária deliberou pela orientação as entidades de base de:
 Construção de Atos nos estados, com paralisação nas Universidades no dia 14 de abril,
ampliando para outros setores do serviço público, em nível municipal, estadual, federal,
contra a reforma da previdência e contra o pacote de ajuste fiscal, PLP 257, anunciado
pelo governo e que já está no congresso nacional, em regime de urgência.
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 A FASUBRA participará de uma reunião com diversas centrais sindicais e movimentos
sociais no dia 5/4/2016 em que debaterá a agenda da luta contra o Projeto de Lei
257/2016, convocada pelo Fórum dos Servidores Públicos Federal (FONASEFE). Ainda
essa semana, a FASUBRA enviará informes sobre as deliberações dessa reunião.

III – PROJETO DE LEI 257/2016
 Elaborar documento esclarecendo o significado do PL para o conjunto dos trabalhadores
públicos e privados.
 Na semana do dia 05 a 09 de abril – vigília permanente, com representação das entidades de
base, em Brasília no Congresso Nacional.
Na semana que se inicia no dia 05 de abril - desenvolver ações no CN em resistência ao PL
em conjunto com as centrais sindicais.
 Organizar ações articuladas com o setor municipal e estadual que são os primeiros alvos
desse PL.
 Organizar recepção dos aos parlamentares nos estados entregando
impactos desse PL no serviço público.

documento sobre os

 Organizar Paralisação nas Universidades no dia 14 de abril e atos locais em conjunto com os
SPFs na resistência a esse PL.
 Pautar o debate nos CONSUNI para deliberarem contrário ao PL 257/2016.

AGENDA DA FASUBRA:
1. Comitê Nacional em defesa dos 10% do PIB para a Educação Pública Já! para dar
continuidade à construção do II Encontro Nacional de Educação (II ENE), que ocorrerá no
dia 5 de abril, 9h – Brasília – DF;
2. Dia 05 abril 14 horas – Reunião do Fórum dos Servidores Públicos Federais (FONASEFE)
3. Encontro Nacional dos(as) aposentados(as) e pensionistas da FASUBRA Sindical - 07 a 09 de
abril de 2016;
4. Seminários Regionais de Universidades Estaduais no Paraná - 08 de abril de 2016;
5. Universidade Federal de Campo Grande (UFCG) – Provável assembleia para manifestação da
categoria, sobre definição de representação sindical: 11 e 12 de abril;
6. Reunião da Comissão Nacional de Supervisão da Carreira (CNSC): Inicialmente agenda para
o dia 13 abril e após a realização da Plenária, o Governo alterou a reunião para 28 de abril
7. Agenda da Negociação – dias 13 e 14 de Abril – já convocada pelo governo;
8. Até 08 de abril – limite da prorrogação do prazo para envio de contribuições das entidades
de base sobre atualização dos cargos;
9. Reunião Preparatória Encontro de Motoristas – 19 e 20 de abril, em Goiânia-GO;
10. Reunião do Conselho Fiscal - 25 a 30 de abril;
11. Seminário Sobre Carreira – data a ser definida de acordo com o processo de
negociação como governo;
12. 14 e 15 junho – Reunião da Direção Nacional da FASUBRA Sindical;
13. 16 a 18 junho - II Encontro Nacional de Educação (II ENE) em Brasília-DF;
14. 19 e 20 junho – Plenária Nacional da FASUBRA com a pauta: Conjuntura e Plano de Lutas,
Prestação de Contas, Outros assuntos;
15. Seminário sobre a Instituição de Turnos Contínuos de Trabalho nas IFES – Primeiro dia da
próxima plenária (19/06/2016);
16. Seminário de Assédio – Junho de 2016. Para efetivação dessa agenda a FASUBRA Sindical
realiza e realizará pressão sobre o governo;
17. Reunião Preparatória dos Vigilantes: 9 e 10 de Julho – Rio de Janeiro-RJ;
18. Propostas de agenda encaminhadas para manifestação da CONTUA E CEA – envolvendo o
Seminário Internacional sobre Reforma do Estado, a ser organizado em Brasília-DF;
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a. Reunião Comitê Executivo da CONTUA: 17 agosto de 2016;
b. Seminário Internacional sobre Opressões: 18 agosto de 2016;
c. 19 e 20 agosto: Seminário Internacional sobre Reforma do Estado;
d. 21 de agosto: Plenária Nacional da FASUBRA.

NOTA DA FASUBRA SOBRE O PROJETO DE LEI 257/2016:
NA CONTRAMÃO DO FORTALECIMENTO DO ESTADO REFERENCIADO
SOCIALMENTE E VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS.
O PLC 257/2016 enviado no dia 22 de março pelo governo ao Congresso Nacional, com a desculpa
de promover uma reestruturação fiscal “duradoura e sustentável”, objetiva em sua essência
sedimentar uma possível relação com as demandas dos governos estaduais, e mais uma vez
colocando o custo nas costas dos trabalhadores. O PL aponta para o mercado, uma série de
medidas, que visam diminuir os custos da “máquina” de estado, sustentadas em:
 Arrocho salarial dos servidores públicos; privatização de empresas estatais;
possibilidade de a União aceitar ativos pertencentes aos Estados empresas públicas, dentre outras.
O serviço público sofrerá um golpe na sua qualidade, e na ponta quem sofrerá serão os usuários
desses serviços do estado. Maior ainda é o retrocesso com relação à política de valorização do
salário mínimo, afetando milhares de brasileiros, que tem como única fonte de renda o salário
mínimo.
Denunciamos essa posição do Governo, pois num momento de agonia politica ( com a possibilidade
do impeachment), o governo prioriza anteder os interesses do capital, levando ao congresso uma
proposta que choca com as agenda dos trabalhadores e dos movimentos sociais. Não bastasse o
arrocho salarial embutido no PL 257, cujas medidas, teriam duração de 24 meses, está embutido
também adoção de medidas estruturais, como a aprovação de uma lei nova de responsabilidade
fiscal, reforma da previdência, a elevação das alíquotas de contribuição previdenciária dos
servidores, a instituição de regime de previdência complementar, o monitoramento contínuo das
contas e adoção de critérios para avaliar de forma pública e periódica programas e projetos.
No “toma lá dá cá” com os estados, que se beneficiarão com: a ampliação de 20 anos de sua
dívida com a União: a proibição de novas contratações (exceto substituição, geralmente feita de
forma precarizada, via terceirização) e de reajuste salarial durante 24 meses; a inclusão de
terceirizados no gasto com pessoal; a possibilidade de PDV (Programa de Demissão Voluntária)
como forma de redução do quadro de servidores; reduzir em 10% a despesa mensal dos cargos de
livre provimento e nomeação, em comparação com a do mês de junho de 2014, aprofundará a
precarização do trabalho, comprometendo a qualidade dos serviços públicos, a execução do Plano
Nacional de Educação e iniciativas visando combater o quadro dramático em que se encontra o
SUS.
A repercussão negativa desse Projeto não para aí, pois além do ataque aos serviços públicos, o seu
campo de impacto afetará a renda de milhares de brasileiros com a suspensão do aumento real do
salário mínimo. A política do governo de recomposição do valor aquisitivo do salário mínimo, com
aumentos de 76% acumulados nos últimos 12 anos ficará comprometida, com esse PL. Essa ação
está na contramão das políticas de distribuição de rendas que pretendem reduzir as desigualdades
sociais no país.
Por isso a FASUBRA se posiciona contrária ao PLC 257/2016, e desde já informamos que
vamos divulgar o nome, o partido e a foto do parlamentar que votar contra os
trabalhadores!

IV - MESA DE NEGOCIAÇÃO – EBSERH.
I - Atuação na mesa negociação da EBSERH.
 Agendar reunião com governo (MEC), cobrando posição quanto ao item do Termo de
Acordo que trata da negociação da FASUBRA com a EBSERH, uma vez que a EBSERH
está dando um ritmo na mesa que tem provocado conflitos entre as entidades nacionais
que estão na mesa (CONDSEF, FASUBRA, Federação de Enfermeiros);
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 Cobrar ao MEC coordenação do processo de negociação da FASUBRA com a EBSERH. A
FASUBRA reivindica a participação do MEC nas mesas com a EBSERH;
 Entrar com ação judicial questionando a CONDESEF
como representante dos
trabalhadores da EBSERH, vez que a FASUBRA é que tem o Registro Sindical de
representação de todos trabalhadores da Universidade, independente de vínculo
contratual.
II – Negociação com a MEC/EBSERH
estatutários.

da pauta específica dos trabalhadores

 Cobrar do MEC/EBSERH mesas específicas para tratar das demandas dos trabalhadores do
RJU.
III – Ações nas entidades de base.
 Realizar Assembleias de base, nos sindicatos que representam os
EBSERH registrado nos estatutos, até final de maio, com a
trabalhadores da EBSERH – para deliberar sobre a representatividade
da EBSERH pelo sindicato de base da FASUBRA;
 Essas Assembleias Gerais devem ser convocadas através de Editais,
encaminhar as Atas para a FASUBRA.

trabalhadores da
participação dos
dos trabalhadores
e após resolução

IV - Realizar Encontros Locais conjuntos, onde for possível - com trabalhadores da
EBSERH e do RJU para trabalhar a conscientização de ambos os regimes sobre os
seguintes temas:
 Papel do Trabalhador das Universidades, independente do seu vínculo, com a missão da
Universidade e dos Hospitais Universitários;
 Papel do Hospital Universitário como unidade de ensino, de pesquisa e de extensão atuando como Hospital Escola, desenvolvendo assistência na Rede do SUS;
 Sobre o papel da FASUBRA como entidade legitimamente e legalmente constituída para
representar esses trabalhadores;
 A lutada FASUBRA contrária a modelos de gestão paralelos a gestão pública x defesa dos
trabalhadores, independente de seu vínculo;
 Estratégias de unificação das lutas desses trabalhadores e pactuação entre os mesmos na
busca da unidade na luta: “O que o governo separou a FASUBRA vai unir”.
V – A Direção da FASUBRA vai construir Encontro Nacional dos Trabalhadores dos
Hospitais Universitários do RJU e EBSERH, em desdobramento aos encontros locais.
VI – Analise pela FASUBRA da proposta de carreira para os trabalhadores da EBSERH.
VII – CESSÃO DOS TRABALHADORES ESTATUTÁRIOS A EBSERH.
 Acompanhar as ações judiciais contra a cessão compulsória.
VIII – Ação de inconstitucionalidade da EBSERH:
 Em tramitação no STF.

V - Projeto de Lei 4253/2015 – extinção do cargo de auxiliar de enfermagem
 Apresentar – com urgência - emendas supressivas ao artigo 44 do PL 4253/15.
 Buscar parlamentares para assinar essas emendas;
 Organizar Dia Nacional de Luta nos HUs, ainda no mês de abril, contra a extinção do cargo
de auxiliar de enfermagem;
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VI - MESA DE NEGOCIAÇÃO - APRIMORAMENTO DA CARREIRA.
VII - Documento se posicionando contra a criação de OS em HUs.
VIII - RESOLUÇÕES SOBRE O ENCONTRO DA CONTUA
OUTRAS RESOLUÇÕES:
1 - Que a FASUBRA edite uma revista com os conteúdos da palestra do dia 01/04/2016. Enfocando
a questão feminista do aborto. Porém, não do aborto como incentivo da política pública. Destacar
no debate o aborto na lógica de descriminalização e humanização das mulheres que optarem pelo
aborto.
2 - SEMANA BRASILEIRA DE ENFERMAGEM – DE 12 A 20 DE MAIO DE 2016. Tema – 90 anos da
ABEN – evolução histórica e política da Enfermagem Brasileira.
FASUBRA divulgar no site e elaborar texto sobre o tema.
3 - Avaliar processo jurídico que garanta igualdade salarial entre Auxiliares e Técnicos de
Enfermagem, pois a Lei do exercício profissional os diferencia na execução de atividade, porém as
Universidades não respeitam isso no dia a dia.

IX – Moções
A Plenária Nacional da FASUBRA Sindical aprovou moção contra as ações neofascistas promovidas
por grupos na comunidade acadêmica da Universidade Federal de Sergipe (UFS), moção de apoio à
greve das trabalhadoras e trabalhadores Técnico-Administrativos em Educação da Universidade
Estadual do Rio de Janeiro (UERJ), moção de apoio aos trabalhadores da Equipe de Saúde da
UFRRJ e moção de repúdio à Revista Isto É, moção de repúdio às práticas anti-sindicais da
Administração Superior da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), moção de repúdio aos
ataques as sedes de entidades partidárias, movimentos sociais e estudantis, realizados por grupos
fascistas. Moção de repúdio a médica que negou atendimento a criança no Rio Grande do Sul por
motivações político-partidária.

Em breve essas moções serão publicadas no site da FASUBRA.

CALENDÁRIO DE ATIVIDADES
2016
ABRIL
06
07 e 08
07 a 09
25

279ª. Reunião Ordinária do CNS
28ª. Reunião Ordinária do CNS
Encontro Nacional de Aposentados e Assuntos de Aposentadoria
126ª. Reunião Ordinária CONAES

SCS - Quadra 6, Bloco A, Lote 157 - 2º andar - Salas 205/207/208 – Edifício Bandeirantes - CEP 70.300-910
– Asa Sul – Brasília, DF. Fones: +55 (61) 3349-9151 / 3349.1772 / 3349.4420 / 3349.4811
Email: fasubra@fasubra.org.br
Portal: www.fasubra.org.br
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