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PLENÁRIA NACIONAL ESTATUTÁRIA DA FASUBRA
A Plenária da FASUBRA e a importância do dia 08 de março para o
fortalecimento da luta das mulheres
O dia 08 de março é uma importante data para constante e permanente organização na luta das mulheres.
Vivenciamos cotidianamente uma conjuntura de ataques frontais aos nossos direitos. A reforma trabalhista
representou um grande retrocesso nas conquistas das mulheres trabalhadoras e a proposta de reforma da
previdência nos atinge de maneira ainda mais perversa e avassaladora, ao desconsiderar a dupla ou até
mesmo a tripla jornada de trabalho que exercemos em nosso cotidiano. Os cortes no orçamento destinados
a saúde (especialmente aos programas de saúde da mulher), educação e segurança, retiram o nosso direito
de acesso a creches, ao tratamento público de atendimento á saúde das mulheres, as escolas públicas para
nossos filhos, nos impondo uma realidade de luta cotidiana contra todas as formas de violência.
Na Plenária da FASUBRA que ocorrerá no mês de março, além de todo o material de divulgação alusivo
ao dia das mulheres, será também um espaço para reafirmarmos a importância do dia 08 de março como
um dia internacional de luta das mulheres contra o machismo e todas as formas de opressão. Nessa
plenária, através da entrega de cartilha, adesivo e cartaz, insuflaremos uma grande campanha contra o
assédio moral, mais uma forma de opressão que temos que enfrentar dia a dia em nosso ambiente de
trabalho. Nas universidades, espaço onde os homens ainda ocupam a maioria dos cargos de gestores, as
pesquisas comprovam que o assédio moral penaliza ainda mais as mulheres, por isto será muito importante
a abordagem desse tema nesta plenária.
O dia 08 de Março é uma data em que as mulheres de todo o país vão para as ruas reivindicar seus direitos.
Os movimentos sindicais, sociais, as Centrais Sindicais, o conjunto das servidoras públicas, dos servidores
públicos e os partidos, todos apontam esta data no calendário de luta. A FASUBRA Sindical sempre
orientou e defendeu que as mulheres organizem-se em suas bases cotidianamente desenvolvendo atividades
de mobilização em defesa das pautas das mulheres e que o dia 08 de março seja sempre uma referência da
unidade, resistência e LUTA na defesa de direitos e CONTRA TODAS AS FORMAS DE VIOLÊNCIA.
Orientamos que os sindicatos, em especial nesta plenária, priorizem a vinda de mulheres como delegadas,
para que possamos ter um espaço de diálogo que visa fortalecer ainda mais o dia 08 de março em todo o
país e consequentemente a luta cotidiana das mulheres em toda a base da Federação.
Coordenação da Mulher Trabalhadora da FASUBRA
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Resolução da FASUBRA sobre Creche aprovada no XXI CONFASUBRA
Garantir a participação das mulheres que têm filhos de zero a onze anos, com creches nas atividades de
militância garantindo o financiamento pelas entidades de base acrescido o caso de homens pais que
detenham a guarda dos filhos. Os filhos portadores de necessidades especiais não têm limitação de idade.
No caso de a atividade ser nos fóruns da FASUBRA e a entidade de base não arcar com os custos das
crianças, a FASUBRA arcará no momento e o valor será lançado como dívida para entidade de base. No
caso das mães que cuidarem sozinhas de seus filhos é garantida a participação dos filhos enquanto forem
menores de idade tendo comprovado o problema na entidade de base.
A FASUBRA enfatiza:
1)A necessidade de que as entidades informem a quantidade de crianças a cada Plenária Nacional, Marcha
e Acampamento, no máximo 1 (uma) semana antes dos referidos eventos, com vistas à otimização das
providências cabíveis;
2)Que a creche só será garantida para as pessoas que comunicarem com antecedência;
3)Que as entidades atentem para o que reza o Art. 91 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) - Lei
8069/90 bem como o Art.; 149;
4)As informações devem ser encaminhadas para o e-mail: fasubra@fasubra.org.br com cópia para
mulheres@fasubra.org.br.

Sobre o Credenciamento Online
para a Plenária Nacional Estatutária da FASUBRA
O credenciamento online para a Plenária Nacional da FASUBRA Sindical que acontece de 02 a 04 de
março em Brasília-DF, estará disponível no link: https://form.jotformz.com/61373487068666 a partir do
dia 15 de Fevereiro de 2018.
As entidades filiadas devem encaminhar no prazo de quatro dias antes da Plenária:





Comprovante de pagamento da mensalidade com a FASUBRA;
Ata com o nome dos delegados titulares eleitos e suplentes;
Lista de presença em papel timbrado digitalizada ou as folhas digitalizadas do livro de ata em que
contiver o registro da assembleia;
Informe de Base (IB) digital – em Word – para ser disponibilizado na pasta dos delegados, a fim
de que, todos os presentes tenham acesso às informações.

O Informe de Direção (ID) também será disponibilizado na pasta dos delegados. A FASUBRA enviará o
comprovante de credenciamento ou informação de pendências, no máximo 24 horas antes da realização
da Plenária. O prazo para credenciamento encerra no dia.
Plenária Nacional Estatutária
Data: 02 03 e 04 de março de 2018.
Hora: 9h
Local: Auditório 3 da Faculdade de Ciências da Saúde, campus Darcy Ribeiro da Universidade de
Brasília (UnB). Brasília-DF
Assessoria de Comunicação FASUBRA Sindical
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CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE
FASUBRA envia consulta para as entidades de base filiadas e solicita retorno
até dia 23 de Fevereiro de 2018
Na última reunião do FENTAS e do Conselho Nacional de Saúde (CNS), realizadas nos dias 29, 30 e 31 de
janeiro, a FASUBRA retomou a discussão sobre a situação dos Hospitais Universitários e de Ensino
(HUEs) e sua relação com a EBSERH. O debate dentro do FENTAS e do CNS para encaminhamento
possivelmente ocorrerá na sessão ordinária do mês de abril de 2018 (a principio o tema seria pautado na
sessão ordinária do mês de Fevereiro de 2018, mas em virtude das tarefas colocadas nesta conjuntura, a
reunião ficará para Abril).
Visando qualificar a intervenção da representação da FASUBRA que atua no Conselho Nacional de Saúde,
solicitamos a gentileza para que as entidades filiadas à FASUBRA Sindical respondam o questionário
descrito abaixo até dia 23 de fevereiro de 2018.
Essas informações vão ajudar a nossa representação na CNS a realizar uma articulação política para que o
Conselho Nacional de Saúde aprove mais uma resolução de rejeição à lógica da gestão da EBSERH. Por
isso, é importante contar com as respostas das entidades de base, para que possamos sistematizar e
estruturar uma linha de argumentação.
Sugerimos que cada resposta tenha um limite máximo de 30 linhas.
Perguntas:
1)
Nome da Universidade? Tem Hospital Universitário e ou de Ensino? Tem Centro de Saúde
Escolas? Nomine as instituições.
2)
Quantas trabalhadoras e quantos trabalhadores têm em cada instituição, Hospitais e Centros de
Saúde? Qual é a escolaridade e qual é o vínculo empregatício?
3)
O seu Hospital Universitário e/ou Centro de Saúde Escolas, é administrado pela EBSERH? Se a
resposta for SIM, qual é a relação dessa gestão com as trabalhadoras e trabalhadores técnicoadministrativos em educação do quadro?
4)
Em relação ao investimento nos hospitais e Centros de Saúde Escolas, houve melhoras? Como tem
sido a manutenção das atividades assistenciais, de ensino e de extensão após a entrada da EBSERH?
5)
Qual têm sido as ações dos sindicatos em relação aos problemas aqui apresentados com a inserção
da EBSERH na Universidade?
6)
Nos Hospitais Universitários e ou de Ensino Centros de Saúde Escolas, tem Conselho de Saúde e
Conselho Gestor, conforme preconiza a Lei 8142/90?
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LUTA CONTRA A REFORMA DA PREVIDÊNCIA
Informes e Orientações
Nos últimos dias a grande mídia pautou nos grandes jornais o tema sobre a Reforma da Previdência,
divulgando massivamente informações tendenciosas e questionáveis, para justificar a realização de uma
Reforma que vai retirar o direito da população brasileira ao acesso à aposentadoria. Além disso, a grande
mídia veiculou os posicionamentos do governo federal a respeito da tramitação desse projeto que ataca
nossos direitos. Nesse sentido, o governo já anunciou publicamente que a Reforma da Previdência será
votada no dia 28 de Fevereiro.
Na reunião do FONASEFE realizada na tarde dessa última Quarta-Feira, na sede da CONDSEF, o
conjunto das entidades debateu a atualização da organização das lutas contra a Reforma da Previdência e o
encaminhamento das deliberações aprovadas na última reunião ampliada do FONASEFE em conjunto com
o FONACATE. Diante das movimentações por parte do Governo ilegítimo de Temer, a reunião
encaminhou as seguintes propostas:
1) Indicar para as entidades sindicais do serviço público federal de todo o país, a manutenção de
ações nos aeroportos para realizar a pressão sobre os parlamentares.
2) Realizar atividade de pressão sobre os parlamentares no aeroporto de Brasília no dia 19 de
Fevereiro, no período de 6h às 10h.
3) Realizar nova reunião do FONASEFE e FONACATE no dia 19 de Fevereiro às 10h na sede da
CONDSEF.
4) Protocolar a pauta da campanha salarial das Servidoras e dos Servidores Públicos Federais no
dia 19 de Fevereiro às 15h no Ministério do Planejamento.
5) Manutenção de todo o calendário já proposto para o dia 19 de Fevereiro nos Estados.
6) Entregar às Centrais Sindicais, uma carta assinada pelo FONASEFE e FONACATE sugerindo
dia nacional de paralisação, divulgando amplamente a campanha “Se Votar Vamos Parar!”
7) Encaminhar para todas as entidades sindicais de base das entidades que compõe o FONASEFE
e o FONACATE, a indicação de paralisação geral no dia 28 de Fevereiro.
Nesse mesmo dia (07/02/2018) o governo apresentou uma emenda aglutinativa global à proposta de
emenda à constituição nº 287-A, de 2016 (ainda não formalizada no plenário da câmara das deputadas e
deputados) cujas mudanças estão sistematizadas no texto disponível no site da FASUBRA
(http://www.fasubra.org.br/index.php/fasubra/1608-confira-os-principais-pontos-da-proposta-de-reformada-previdencia-que-estara-na-pauta-da-camara-a-partir-do-dia-19-de-fevereiro), e após reunião no Fórum
Nacional das Entidades do Serviço Público Federal (FONASEFE) e em reunião com parlamentares
contrários e contrárias à Reforma da Previdência, chega-se a conclusão de que o texto da Reforma poderá
ter a sua tramitação iniciada ainda na semana do dia 19 de Fevereiro, para facilitar a conclusão do processo
na semana do dia 28 de Fevereiro.
O governo visa com essa emenda aglutinativa global ganhar apoio de parlamentares que ainda não
confirmaram apoio à proposta da Reforma da Previdência. E da mesma forma que ocorreu com a
tramitação da PEC 241/2016 e PEC 55/2016, o governo utilizará seus métodos mercadológicos e nada
republicamos para garantir o apoio de mais de 308 deputadas e deputados para a aprovação desse ataque
aos nossos direitos.
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Nesse sentido, a FASUBRA sindical reforça a orientação já publicada nos Informes de Direção publicados
nessa semana e acrescenta as seguintes orientações:
a) Garantir a realização de rodada de assembleias para construir um importante dia de lutas e
paralisações (onde for possível) no dia 19 de fevereiro de 2018. Articular em conjunto com
os movimentos estudantis, movimentos populares, demais entidades sindicais, centrais
sindicais e frentes (Frente Povo Sem Medo, Frente Brasil Popular e Frente de Esquerda
Socialista), ações unitárias contra a reforma da previdência nesse dia.
b) Realizar onde for possível, ações nos Blocos de Carnaval, denunciando a intenção desse
governo golpista em aprovar a Reforma da Previdência ainda no decorrer do mês de
Fevereiro. Vamos fazer desse carnaval, um carnaval de lutas!
c) Manter a pressão sobre os parlamentares em cada região, para que os mesmos mantenham
seus posicionamentos contrários a Reforma da Previdência ou para que assumam
compromisso de votar contra a Reforma da Previdência. Para isso, as atividades nos
aeroportos são fundamentais. O envio de mensagens eletrônicas para os gabinetes desses
parlamentares também contribuem para o processo de pressão.
d) Manter a categoria em permanente estado de mobilização para que tenhamos condições de
responder qualquer manobra do governo no sentido de efetivar a aprovação da Reforma da
Previdência

CALENDÁRIO DE ATIVIDADES
2018
FEVEREIRO
19

Proposta de votação da Reforma da Previdência pelo Congresso Nacional

21 e 22

302º Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Saúde

26 a 28
27,28

Reunião da Direção Nacional da FASUBRA
1º Conferencia Nacional de Vigilância em Saúde – Brasília DF

MARÇO
01

Reunião do Grupo de vigilantes na UNB

01

1º Conferencia Nacional de Vigilância em Saúde – Brasília DF

01

Reunião da Direção Nacional da FASUBRA

02 a 04

Plenária Nacional da FASUBRA em Brasília-DF

13 a 17

Fórum Social Mundial- Salvador- BA

14 e 15

303º Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Saúde

ABRIL
02 a 08

Semana da Saúde- Brasília- DF

11 e 12

304º Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Saúde

26 a 28

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

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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