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Brasília, 09 de abril de 2018.
Plantão DN: Rogerio,Antônio Alves(Toninho)

INFORME NACIONAL
FASUBRA ENCAMINHA OFÍCIO AO MEC, E AO MPDG,
COBRANDO A RESPOSTA DA AUDIÊNCIA SOBRE O
DECRETO 9262/2018.
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FASUBRA orienta as entidades de base sobre vacinação
contra a febre amarela antes do XXIII CONFASUBRA
A Federação reforça sobre a imunização e o agendamento para traslado dos aeroportos.
A FASUBRA Sindical informa às entidades de base que orientem as delegações sobre a
vacinação contra a febre amarela, pois a maioria dos delegados seguirão pela rota dos aeroportos de
Guarulhos, Congonhas e Viracopos (Campinas-SP) no Estado de São Paulo.
A direção nacional reforça a importância da imunização de todos, devido ao aumento do número de
contágios de 148 para 163, e o de mortes de 401 para 433, divulgado recentemente pela Secretaria
Estadual da Saúde de São Paulo. Lembrando que faltam apenas 27 dias para o 23º Congresso Nacional
da FASUBRA Sindical (CONFASUBRA).
TRASLADO
Para o traslado dos aeroportos de Guarulhos, Congonhas e Viracopos (SP) a Poços de Caldas-MG, as
entidades devem agendar a chegada das delegações antes do dia 06 de maio e retorno no dia 11 de
maio com Flávio Bonelli pelo telefone (35) 99851-3918. (VEJA ABAIXO)
O evento será realizado de 06 a 11 de maio, no Centro Nacional de Convenções (Cenacon), em Poços
de Caldas – MG. Serão seis dias de organização da luta para os trabalhadores técnico-administrativos
em educação para o biênio 2018/2019, definindo o plano de lutas. De acordo com a FASUBRA, são
esperados cerca de 1.500 delegados representando cerca de 50 entidades de base filiadas.
CADERNOS TESES
As teses e o regimento do congresso já estão disponíveis no link da página da FASUBRA. O documento
contém propostas de alcance nacional, sobre aspectos relevantes em nível local, estadual e
internacional. Ao todo serão apresentadas pelos grupos nove proposições para defesa e discussão.
DEBATES CENTRAIS DO CONGRESSO
Na mesa central serão discutidos temas como a conjuntura nacional e internacional, Educação, o
Projeto Universidade Cidadã e Hospitais Universitários, opressões (mulheres, LGBT, raça e etnia). A
alteração estatutária e prestação de contas também serão apresentados. Após, ocorre a eleição da
Direção Nacional e Conselho Fiscal.
MESAS TEMÁTICAS
Os temas específicos para discussão durante o congresso serão a organização e estrutura Sindical, as
relações de trabalho, 100 anos da Revolução Russa e da primeira greve geral no Brasil (1917),
assuntos de aposentadoria e aposentados (as). A comunicação contra hegemônica, universidades
estaduais e municipais, raça e etnia, mulheres, LGBT e hospitais universitários (HUs) também serão
discutidos.
PROGRAMAÇÃO
O congresso
O CONFASUBRA é a instância máxima de deliberação da FASUBRA e deve ser realizado a cada dois
anos, de acordo com o Estatuto. O congresso é soberano para deliberar sobre qualquer proposta,
desde que esteja incluída no temário do evento. Também é permitida a participação de convidados e
observadores, porém, sem direito a voto.
Serviço
XXIII CONFASUBRA
Data: 06, 07, 08, 09, 10 e 11 de maio de 2018
Local: Centro Nacional de Convenções – Cenacon
Av. Vereador Edmundo Cardillo, 3500 - Jd. Del Rey - Jardim Bandeirantes.
Poços de Caldas - MG
Assessoria de Comunicação FASUBRA Sindical
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DADOS BANCÁRIOS para INSCRIÇÕES do XXIII CONFASUBRA
BANCO (104): CAIXA ECONÔMICA
Agência: 0004
Operação: 003
Conta nº 2856 - DV (dígito) 4

O TRANSLADO (Viação Cometa), contatar diretamente o gerente do hotel
em Poços de Caldas:
FLÁVIO BENELLI
(35) 99851-3918
CONFASUBRA
Datas do XXIII CONFASUBRA
Prazo limite para que as delegadas e os
delegados estejam filiadas e filiados nas
respectivas entidades sindicais de base, para fins
de participação no XXIII CONFASUBRA

Até 6 de Fevereiro de 2018

Data limite para a atualização das teses já
enviadas para o XXIII CONFASUBRA

05 de março de 2018

Publicação das teses atualizadas no site da
FASUBRA

07 de março de 2018

Fornecimento por parte de cada entidade de base
para
a
Direção
Nacional
da
FASUBRA,
informações quanto ao número de trabalhadores
ativos, aposentados, pensionistas, trabalhadores
e empregados de instituições públicas de ensino
superior,
sejam
estas
integrantes
da
administração
indireta,
autárquica
ou
fundacional, além das empresas públicas,
empresas terceirizadas

Até 20 de março de 2018

Período
de
realização
das
Assembleias
(convocadas pelas entidades sindicais) com 20
dias de antecedência, para fins de eleição de
delegadas
e
delegados
para
o
XXIII
CONFASUBRA

De 15 de março a 24 de abril de 2018

Prazo de convocação de Assembleias Gerais
convocadas pela base e comunicação a
FASUBRA.

De 05 a 18 de Abril de 2018

Período de realização das Assembleias Gerais
pela Base (mediante ausência de convocação por
parte das pelas entidades sindicais) para fins de
eleição de delegadas e delegados para o XXIII
CONFASUBRA

De 15 a 27 de abril de 2018

Negociação

Financeira

entre

as

entidades

Até 5 de abril de 2018
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sindicais filiadas e a FASUBRA Sindical
Instalação da
CONFASUBRA

Comissão

Diretora

do

XXIII

Credenciamento de Delegadas e Delegados no
XXIII CONFASUBRA
Credenciamento de Delegadas e
Suplentes no XXIII CONFASUBRA

Delegados

07 de maio de 2018
Do dia 06 de maio a partir das 8 horas com
encerramento às 12hs00 do dia 07 maio de
2018.
Dia 07 de maio de 2018 das 13hs00 as 18hs00

Data limite para depósito de 30% do valor da
inscrição do total dos delegados e delegadas de
cada entidade

Até 26 de abril de 2018

Data limite para o pagamento/depósito de 70%
restante do valor da inscrição do total dos
delegados e delegadas de cada entidade

Até o ato de credenciamento dos delegados e
delegadas.

Data limite para a apresentação de moções para
deliberação em Plenário do XXIII CONFASUBRA

19 horas do dia 09 de maio de 2018

SEGUE LINK DO QUADRO DE ASSEMBLEIAS ATUALIZADO:
Link: https://drive.google.com/file/d/1_sHHwGYE10hT7nps52dO27vNFCG0C4nv/view?usp=sharing

Nota da FASUBRA sobre a prisão do ex-presidente Lula
Após o Supremo Tribunal Federal (STF) indeferir o habeas corpus solicitado pela defesa do expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, o juiz Sérgio Moro decretou a prisão de Lula. O presidente
ilegítimo Michel Temer e o senador Aécio Neves, suspeitos de corrupção e com excesso de provas,
continuam soltos ocupando cargos de foro privilegiado. Enquanto isso, o processo contra o candidato à
presidência da República, apontado em primeiro lugar nas pesquisas eleitorais, foi acelerado e passado
à frente de sete ações da Lava Jato pelo TRF4 (Tribunal Federal Regional da 4ª Região).
A Fasubra Sindical se posicionou contra o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, e neste
momento denuncia o julgamento seletivo e político de Lula, como parte do golpe.
A Federação historicamente trilha o caminho da independência política, sempre a serviço da luta dos
trabalhadores técnico-administrativos em educação. Realizamos greves, caravanas e mobilizações
contra todos os governos que atacam os trabalhadores. Fizemos muita luta nos governos de Lula e do
PT, todas as vezes em que foi necessário. Temos duras críticas às várias medidas que, em conciliação
de classes, os governos petistas utilizaram contra os trabalhadores. A FASUBRA sempre atuou com
protagonismo na luta contra as retiradas de direitos e pelo avanço das conquistas.
Mas, da mesma forma que lutamos em defesa de direitos sociais, é preciso também lutar por direitos
democráticos. Sendo assim, não podemos aceitar que Lula seja condenado e preso nos marcos de um
julgamento político, que serve ao único objetivo de tirá-lo da disputa eleitoral.
Isso não significa apoiar o seu projeto político, mas o seu direito de ser candidato. A FASUBRA, luta
contra os movimentos de direita, reacionários e conservadores que crescem no país com este cenário
político. Os grupos fascistas começam a ganhar audiência de massa e que se expressam em
candidaturas representam o atraso.
Estar ao lado das lutas sociais sempre foi o papel da Fasubra, em defesa dos direitos democráticos,
contra os abusos e a opressão do Estado, em especial do poder judiciário.
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Neste momento da história, no qual vemos uma brutal ofensiva do capital contra os trabalhadores, a
prisão de Lula representa o triunfo de grande parte da elite que manda no país. Não se trata de uma
vitória dos trabalhadores, não se trata de dias melhores para as organizações progressistas e de
esquerda!
Após o impeachment, o governo Temer acelerou e aprofundou o ajuste fiscal, com ataque ao direito
de greve e congelamento salarial do funcionalismo, aprovação da reforma trabalhista, ampliação da
terceirização, corte nos investimentos na saúde e educação entre vários outros. Estamos vendo uma
onda de violência crescer no país contra a população e contra as organizações de esquerda.
É preciso resistir. Todos os movimentos sociais, centrais sindicais e organizações políticas precisam
construir um calendário unificado de lutas em unidade de ação.
Na perspectiva desta luta por direitos sociais e pelas liberdades democráticas, orientamos os
sindicatos filiados e todos os trabalhadores das universidades avaliar a participação nas mobilizações
que acontecem pelo país.

Direção Nacional FASUBRA Sindical

FORME N
CALENDÁRIO DE ATIVIDADES
2018
ABRIL
01 a 24

Assembleias para eleição de delegados e delegadas do XXIII Confasubra

11 e 12

304º Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Saúde

26 a 28

Conferência Nacional Popular de Educação (CONAPE) em Belo Horizonte - MG

MAIO
06 a 11

XXIII Congresso Nacional da FASUBRA em Poços de Caldas - MG

09 e 10

305º Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Saúde

30 e 31

Congresso da Rede Unida- Manaus-AM

JUNHO
01 e 02

Congresso da Rede Unida- Manaus-AM

06 e 07

306º Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Saúde

JULHO
10 e 12

307º Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Saúde

26 a 29

ABRASCO

AGOSTO
08 e 09

308º Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Saúde

SETEMBRO
12 e 13

309º Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Saúde
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OUTUBRO
10 e 11

310º Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Saúde

NOVEMBRO
07 e 08

311º Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Saúde

DEZEMBRO
12 e 13

312º Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Saúde
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