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O SINTESPB reúne nesta sexta-feira, dia 07 de outubro,
no auditório da entidade, a partir das 09 horas, sua
diretoria estadual e secretarias sindicais para discutir
uma extensa pauta, onde está prevista uma avaliação
do momento político atual após as eleições. Para
contribuir com as discussões sobre a conjuntura, o
professor da UFPB, do Departamento de Ciências
Sociais, José Artigas, estará ministrando a palestra ‘Os
desafios dos trabalhadores diante da política de ajuste
fiscal e retirada de direitos’.

A presidente do SINTESPB, Marizete Figueiredo, está
convidando também a base da categoria para se fazer
presente a este importante debate. “Tendo em vista a
complexidade do momento vivido no país, onde

registramos um grande retrocesso político com
ascensão do Governo golpista de Temer, se faz
necessária uma maior clareza sobre o que poderemos
perder concretamente, daí a importância de nos
informar para sabermos como enfrentar as turbulências
e fortalecer a luta”, disse ela.

A pauta da reunião ordinária da Direção Executiva e
Secretarias Sindicais Adjuntas do SINTESPB
prossegue à tarde com a agenda de atividades sobre a
comemoração do Dia do Servidor, festa de
Confraternização de final de ano elaboração da pauta
do Jornal SINTESPB, planejamento do Consitespb,
ações judiciais, avaliação das paralisações dos dias 22
e 29 de setembro e encaminhamentos.

Debate sobre conjuntura política marca as discussões

da reunião estadual do SINTESPB nesta sexta-feira

SINTESPB participa de audiência pública sobre reforma da
Previdência no próximo dia 13

MÓDULO III DO CURSO DE FORMAÇÃO SINDICAL SERÁ REALIZADO NESTA
SEXTA-FEIRA NA BIBLIOTECA CENTRAL
A Diretoria de Educação e Formação do SINTESPB retoma nesta sexta-feira, dia 07, o II Curso de Formação Sindical, com a
apresentação do III Módulo, que será apresentado pelo ministrante Cristiano Zenaide, abordando o movimento sindical no
âmbito da Universidade.

O diretor titular da pasta de Educação de Formação, Mafaldo Júnior, informa que excepcionalmente a realização desse módulo
não acontecerá no auditório do SINTESPB, em decorrência da Reunião da Diretoria Executiva e Secretarias Sindicais e sim na
Biblioteca Central da UFPB, mais precisamente, na sala 04-Setor Multimeios, no primeiro piso da biblioteca.

Para Mafaldo, o curso, que já tem uma previsão de datas para sua conclusão, não poderá ser atrasado e seus alunos prejudicados.
“Reconhecemos a importância da reunião da diretoria, que definirá e encaminhará uma pauta de lutas, mas o curso nesta atual
conjuntura se reveste também de grande significado”, explicou.

Ele também avisa que os textos sobre o tema a ser abordado já se encontram no setor reprografia do SINTESPB.

A Frente Parlamentar Mista, composta de senadores e deputados federais, estará realizando, no dia 13 de
outubro, às 15:00 horas, no auditório da Reitoria da UFPB, uma audiência pública sobre a reforma da
previdência, contando com a presença do senador Paulo Pain, do PT/RS.

O evento conta com a parceira do SINTESPB, ADUF-JP, SINDISPREV e Central Única dos Trabalhadores e apoio de
outras entidades.

Na oportunidade, vão ser discutidas todas as nuances envolvendo o projeto da Reforma da Previdência defendido
pelo atual Governo e que se aprovado prejudicará os trabalhadores. O secretário geral do SINTESPB, Rômulo Xavier
disse que a presença dos servidores técnico-administrativos é de fundamental importância neste evento” É uma
oportunidade impar que teremos de conhecer a fundo o que está sendo proposto pelo Governo e cobrar a posição
contrária dos parlamentares que estarão presentes”, ressaltou.



ADiretoria de Aposentados e Pensionistas do SINTESPB reunirá nesta quinta-feira, dia 06 de outubro, às
09:30 horas, no auditório da entidade, o segmento para discutir a participação no Encontro
Norte/Nordeste de Aposentados e Pensionistas, que será realizado no período de 13 a 15 deste mês, em
Natal.

O evento, que terá como palco a UFRN, promovido pela FASUBRAe realizado pelo SINTEST-RN, foi uma
deliberação do XXII CONFASUBRA, e terá uma programação recheada de temas de interesse da
categoria, a exemplo da sexualidade na terceira idade, democratização das IFES, violência doméstica,
dívida pública entre outros .

O titular da pasta dos aposentados e pensionistas do SINTESPB, Nivaldo Batista, disse que a abertura do
evento será marcada pela análise de conjuntura contando com a presença de entidades. “ Nossa
participação neste evento será de grande importância porque teremos o privilégio de discutir temas que
fazem parte da ordem do dia da nossa vivência sindical e pessoal”, explicou.

Ele destacou ainda que a presença de todo segmento nesta reunião convocada pelo SINTESPB será
importante. “Porque mediante as discussões sobre os temas do Encontro que serão debatidos no âmbito
local levaremos a posição defendida pelo segmento ao Encontro em Natal”, ressaltou.

ADiretoria deAposentados e Pensionistas do SINTESPB espera levar uma boa delegação ao Encontro.

REUNIÃO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS NESTA QUINTA-FEIRA
DISCUTE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO

FASUBRA reivindica abertura de
negociações nas universidades
estaduais do Nordeste

A coordenação das Estaduais e Municipais da
FASUBRA Sindical junto ao Sindicato dos
Servidores da Universidade de Pernambuco
(Sindupe) participou no dia 28 de setembro, do ato
em defesa da carreira e pauta específica da
campanha salarial dos trabalhadores técnico-
administrativos da Universidade Estadual de
Pernambuco (UPE), em frente ao Hospital Osvaldo
Cruz.

Na oportunidade, os coordenadores reafirmaram a
posição aprovada na última Plenária Nacional da
Federação contra projetos de lei e emendas à
Constituição que retiram direitos trabalhistas e
restringem os investimentos em políticas públicas.

Também falaram sobre a defesa da construção de
uma greve unificada da Educação nas três esferas
(municipal, estadual e federal), rumo à greve geral.
No dia 29 de setembro, foi a vez da coordenação
das Estaduais e Municipais em conjunto com
representantes do SINTESPB participarem de
uma reunião com o professor Antônio Guedes
Rangel Júnior, reitor da Universidade Estadual da
Paraíba (UEPB), em Campina Grande – PB.

Foram discutidas questões sobre o Plano de
Cargos, Carreira e Remuneração (PCCR) e
Jornada de 30 horas dos trabalhadores técnico-
administrativos.

Neste período, a FASUBRA junto com o
SINTESPB também agendou audiência com o
Governo do estado para tentar a reabertura das
negociações com vista ao descongelamento dos
salários e pagamento das progressões.


