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Presentes nas Atividades em Brasília
JP, Luizão, Rogério, Mário Jr e Mário Garofolo.

INFORMES NACIONAIS
RELATÓRIO DA PLENÁRIA DA FASUBRA REALIZADA NO DIA 1/6/2011
Hotel Aracoara (Setor Hoteleiro Norte de Brasília).
Entidades credenciadas: (36) trinta e seis (124) cento e vinte e quatro delegados (as).
APTAFURG, SINTUFEJUF, ASSUFSM, ASUFPEL, SINDTEST-PR, SINTEST-RN, SINTUFPI,
SINDIFES-BH, SINTET-UFU, SINTUFSC, SINDS-UFSJ, SINTEMA, SINTESAM, SINTESPB,
ASUNIRIO,
SINTUF-MT,
SINTUFEPE-RURAL,
SINTUR-RJ,
SINTUFS,
SINTUFSCAR,
SINTUNIFESP, SINTUR-RJ, SINTFUB, SISTA-MS, SINTUFEPE-FED, SINDTIFES-PA, SINTEMED, ASAV, SINTUFCE, ASSUFRGS, SINT-IFESgo, SINTEST-AC, ASSUFBA-SIND; SINDUFLA;
ASSUFOP; SINTUFES.
Diretores presentes (20): Léia, Paulo Henrique, Rolando, Mário Garofolo, Rogério, Uchôa, Rosângela,
Eurídice, JP, Iaci, Graça, Luiz Antônio, Janine, Fatinha, Doni, Luizão, Fernando Maranhão (substituição
temporária a Coordenadora Rosane), Sandro, Marcelino, Mário Júnior (substituição temporária a
Coordenadora Carla).
Pauta:
1-

Informes da Direção Nacional;

A)

Reunião com o Ministério do Planejamento realizada no dia 31/5/2011, às 15 horas.

B)
Reunião com a Secretaria de Ensino Superior (SESU) do Ministério da Educação (MEC),
realizada no dia 31/5/2011, às 18 horas.
2-

Informes de Base;

3-

Conjuntura;

4-

Indicativo de GREVE.

A Plenária Nacional da FASUBRA realizada no dia 1 de junho de 2011 (Quarta), deliberou pela
deflagração de GREVE NACIONAL a partir do dia 6 de junho. Estiveram presentes 36 entidades de base
e 124 delegados credenciados.
O propósito dessa Plenária Nacional foi debater o indicativo da GREVE NACIONAL da FASUBRA prevista
para o dia 6 de Junho, tendo em vista, conforme avaliação da maioria, a ausência de efetividade de
negociações entre a FASUBRA e o Ministério do Planejamento (MP). Durante as reuniões realizadas
com o secretário Duvanier Paiva (SRH/MP), da Secretaria de Recursos Humanos (SRH) do Ministério do
Planejamento (MP), no decorrer do primeiro semestre de 2011, o Governo não apresentou respostas
concretas sobre nenhum ponto da nossa pauta específica de reivindicações, limitando-se a

problematizar as questões apresentadas pela FASUBRA (feitas nos últimos 3 anos), e não apresentando
prazos para apresentar à nossa Federação respostas concretas quanto às reivindicações da nossa
categoria.
A Plenária iniciou por volta das 10 horas, em que a Direção Nacional da FASUBRA apresentou
brevemente os informes sobre as reuniões que a Federação realizou com o MP e com a Sesu/MEC.
Informou ainda, que em decorrência do encaminhamento da reunião com a Sesu/MEC, ocorrida na
tarde do dia anterior (31.05), uma representação da FASUBRA se ausentaria da Plenária após as 11
horas, para, novamente participar de uma outra reunião, com a presença do Secretário da Sesu e do
Ministro da Educação, Fernando Haddad.
Após os informes da Direção Nacional da FASUBRA, iniciou o segundo ponto de pauta da Plenária, com
apresentação dos relatos das 36 entidades de base.
Às 11 horas, conforme previsto, uma representação da FASUBRA (Léia, Rolando, Rogério Marzola e
Fátima Reis) dirigiu-se ao MEC, a fim de participarem de reunião solicitada pelo Ministro Fernando
Haddad.
Nesse momento, entre as 36 entidades inscritas, 26 informaram que suas assembléias de base
aprovaram positivamente a deliberação pelo indicativo de GREVE para o dia 6 de Junho. Por volta de
12h30min, ocorreu a pausa para o almoço, com retorno previsto para às 14 horas, tendo em vista que,
até lá, a representação da FASUBRA já teria como apresentar os informes sobre a reunião com o MEC.
A Plenária Nacional reiniciou o debate por volta das 15 horas, em que foi informado brevemente pela
representação da FASUBRA o ocorrido durante a reunião com o MEC.
Nessa reunião com o MEC às 11h30min, o Ministro da Educação informou que havia conversado com a
Ministra Miriam Belchior, conforme acordado com a Federação, e alegou que o Governo Federal se
compromete à definir uma data para a apresentação de propostas concretas à FASUBRA, quanto a sua
pauta específica de reivindicação.
O Ministro da Educação não entrou no mérito, mas empenhou compromisso do MEC em mediar e
compor a mesa de negociação afirmou, ainda, que os debates para a formulação de propostas à
FASUBRA têm como data limite, o prazo previsto na LDO podendo a reunião agendada para o dia 07.06
apresentar propostas concretas à FASUBRA.
Afirmou, ainda, que não via possibilidade de inclusão de propostas com efeito para 2011, mas somente
para 2012. Informou que o Planejamento e o MEC, iriam sugerir uma proposta de data em que seria
apresentada, então, uma posição do Governo. A FASUBRA solicitou que a manifestação do Ministro
constasse em um documento formal do Governo destinado à Federação. Após a reunião, a FASUBRA
recebeu um documento assinado pela Secretaria de Recursos Humanos (SRH) e SESU.
Foi informado a todos e todas, que até o dia 31 de maio de 2011, era consenso entre todos e todas da
Direção Nacional da FASUBRA a deflagração da GREVE para o dia 6 de Junho. Porém, não permaneceu
esse consenso após a reunião realizada entre a FASUBRA e a Sesu/MEC, no dia 31 de maio de 2011.
Esse debate foi aberto para o conjunto de delegados presentes na Plenária, sendo que
excepcionalmente nessa Plenária, devido o curto tempo, foi encaminhado que cada entidade de base
teria direito teria direito há 5 minutos podendo dividir e a Direção Nacional da FASUBRA apenas 5
intervenções ao todo.
Uma parte da categoria compreendeu que o referido documento não se constituía como uma proposta
concreta, dado a inexistência de resposta aos itens de nossa pauta, e sequer estar acertado ainda a
data em que se daria a apresentação de alguma proposta, o qual se limita a afirmar a possibilidade de
pactuar novos prazos, sem, no entanto apresentar propostas que caracterizassem uma negociação,
portanto deveria deflagrar imediatamente a greve a partir do dia 06 de junho de 2011.
Outra parte da categoria entendeu ser importante dar credibilidade ao compromisso que estava sendo
assinado pelos Secretários da SRH e da SESU, e a entrada do Ministro na busca de uma solução do
impasse, portanto, não deveríamos ser intransigentes, e suspender o indicativo de greve para o dia 06
junho de 2011, remetendo esta discussão para as bases, pois tinha elemento novo no processo,
chamando uma rodada de assembléias para os dias 08 e 09 de junho com nova plenária nacional no
dia 11 de junho para avaliarmos os encaminhamentos da reunião do dia 07 de junho.
Diante das duas posições, foram colocadas em votação as seguintes propostas: Proposta 1 Deflagração da Greve a partir do dia 06 de junho e Proposta 2 - Suspensão do Indicativo de Greve para
o dia 06. Colocadas em votação, o resultado foi: 63 votos a favor da proposta 01; 61 votos para
proposta de numero 02 e 01 abstenção.
Dessa forma, A Plenária Nacional da FASUBRA aprovou:

a)

GREVE NACIONAL da FASUBRA, a partir de 06 de junho de 2011.

b)
Reafirmar nossa disposição de negociação, e seguir exigindo negociação real na maior brevidade
possível.
c)
Comunicação ao Governo e Reitorias da deflagração da greve, conforme orientação enviada
anteriormente às entidades.
d)

Instalação do Comando Nacional de Greve no dia 07 de junho, em Brasília-DF.

e)
Participação na caravana nacional do funcionalismo, programada para o dia 16 de junho, em
Brasília, entendendo que a participação maciça da nossa base, ou com representações das entidades,
está condicionada as possibilidades das bases, diante das condições em cada base para a construção e
estruturação da greve.
f)
As moções de apoio ou de repúdio, dado o avançado da hora da Plenária, seriam remetidas à
Direção Nacional da FASUBRA, que irá publicá-las posteriormente após analisá-las.

CALENDÁRIO DE ATIVIDADES
2011
JUNHO
06

Deflagração de Greve Nacional nas Universidades

07

Instalação do Comando Nacional de Greve

07

Reunião FENTAS

08 e 09

Reunião do CNS

16
17 a 19

05
06 e 07

Marcha Nacional dos Servidores Públicos Federais em Brasília - DF
Plenária da FASUBRA.
Pauta: Alteração Estatutária e Regimento do XXI CONFASUBRA
JULHO
Reunião FENTAS
Reunião CNS

AGOSTO
03 a 05
09
10 e 11

Encontro Regional do Sudeste das Comissões Internas de Supervisão dos Técnico-Administrativos
da IFES
Reunião FENTAS
Reunião CNS
SETEMBRO

13
14 e 15

Reunião FENTAS
Reunião CNS
OUTUBRO

04
05 e 06

Reunião FENTAS
Reunião CNS

NOVEMBRO
2ª quinzena de outubro a 1ª quinzena de novembro (com prioridade para a segunda quinzena de

outubro) - XXI CONFASUBRA.
08
09 e 10

Reunião FENTAS
Reunião CNS
DEZEMBRO

06
07 e 08

Reunião FENTAS
Reunião CNS
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