SET-02
Federação de Sindicatos de Trabalhadores TécnicoAdministrativos em Instituições de Ensino Superior
Públicas do Brasil
Fundada em 19 de dezembro de 1978

Brasília, 11 de setembro de 2018.
Plantão da Direção Nacional: Toninho Alves, Rafael Pereira, Luiz Macena e Herivelton
Ferraz, José Maria, Melissa Campos, André Gonçalves, João Paulo Ribeiro, Maria Tereza,
Rogério Fideles, Rosângela Gomes, Márcia Abreu, Maria do Socorro, Moacir Cortes, Fernanda
Fortini.
Em atividade no FENTAS/CNS: Jupiara Castro e Eurídice Ferreira.

INFORME NACIONAL
TEMER EDITA MP´S PARA “GERENCIAR” MUSEUS
FASUBRA É CONTRA A PRIVATIZAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE
MUSEUS POR MEIO DA CRIAÇÃO DA AGÊNCIA BRASILEIRA DE
MUSEUS E FUNDOS PATRIMONIAIS!

A Direção Nacional da Federação de Sindicatos dos Trabalhadores Técnico-Administrativos em
Educação das Instituições de Ensino Superior Brasileiras, FASUBRA-Sindical, manifesta sua
solidariedade aos trabalhadores e trabalhadoras do Instituto Brasileiro de Museus ao mesmo
tempo em que repudia a privatização das políticas públicas de museus através da criação da
agência brasileira de museus como serviço social autônomo e a criação de fundos
patrimoniais com gestão privada e sem controle social.
No último dia 10 de setembro o governo ilegítimo de Temer deu um passo estratégico para a
privatização dos serviços públicos no Brasil. Aproveitando-se de uma catástrofe gerada por
sua política de reajuste fiscal, que estrangulou nos últimos dois anos todo o serviço público
brasileiro com a aprovação da Emenda Constitucional 95, o Governo Federal editou duas
medidas provisórias que mudam radicalmente a organização e operação da política nacional
de museus, antes sob a responsabilidade do Instituto Brasileiro de Museus, autarquia federal
criada em 2009, que tem a missão de promover a valorização dos museus e do campo
museal a fim de garantir o direito às memórias, o respeito à diversidade e a universalidade de
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acesso aos bens musealizados. Como característica de seu governo golpista e autoritário, a
exemplo da reforma do ensino médio, o governo editou as MP n°850 e 851. Tais medidas têm
sido vendidas como uma mágica solução para problemas estruturais que não tem origem no
serviço público e na regulamentação do uso de recursos públicos, mas sim na política de
desmonte desse serviço e da regulamentação que deve garantir o interesse público e o
controle social.
A FASUBRA, que tem em sua base trabalhadores e trabalhadoras que atuam em museus
constituintes das estruturas das instituições de ensino público e locus de pesquisa e ensino de
áreas essenciais para a preservação do patrimônio do país, considera essas medidas mais um
ataque em direção ao desmonte dos serviços públicos e do próprio Estado, uma vez que
substitui um ente público por um ente privado e estabelece marco regulatório que permitirá
aos doadores de fundos decidirem sobre a política de preservação, priorizando critérios
mercantis e gerencialistas, os quais estão no cerne da política fiscal geradora da precarização
que tem como efeito tragédias como a do Museu Nacional. Em defesa da autonomia
universitária, dos serviços públicos e dos trabalhadores e trabalhadoras, defendemos:
 A imediata revogação das MP n°850 e 851 assim como reestabelecimento e

ampliação do orçamento das Universidades Federais e demais instituições públicas
responsáveis pelas políticas públicas de museus.
TIREM

AS

MÃOS

DA

NOSSA

HISTÓRIA,

DAS

UNIVERSIDADES

PÚBLICAS

E

PATRIMÔNIO CULTURAL! NÃO À PRIVATIZAÇÃO!

PLENÁRIA NACIONAL ESTATUTÁRIA

2

PLENÁRIA NACIONAL ESTATUTÁRIA DA FASUBRA - 14, 15 e 16 de setembro Brasília /
DF, no auditório III da Faculdade de Ciências da Saúde da UnB.
Programação:
Dia 14/09



Credenciamento das delegações;



09h - Apresentação do programa dos candidatos à Presidência da República;



12h - 14h: Almoço;



14h: Reunião das coordenações e coletivos;



16h30min: Informes da DN, informes de Base, debate conjuntura.

Dia 15/09



09h00: Conjuntura;



12h - 14h: Almoço;



14h: Conjuntura.

Dia 16/09



09h: Conjuntura, calendário e encaminhamentos;



17h: Encerramento.

V ENCONTRO NACIONAL DOS(AS) APOSENTADOS(AS), APOSENTANDOS(AS) E
PENSIONISTAS
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Marcha a Brasília ao STF no dia 13 de setembro
Conforme, definido no seminário das entidades que compõem o FONASEFE, ocorrido no fim
de agosto,

a FASUBRA segue o calendário de mobilização permanente e orienta as

entidades de Base próximas a Brasília a participarem, juntamente com as entidades
Servidores públicos federais, municipais e estaduais do ato do dia 13/09

no Supremo

Tribunal Federal - STF.
O ato ocorrerá em frente ao STF, para pressionar os ministros a votarem pela revogação da
Emenda Constitucional (EC) 95/16, que limita os gastos sociais até 2036 e a favor da revisão
anual dos salários do funcionalismo, em defesa da data-base. O dia 13 é o dia em que o
ministro Dias Toffoli, toma posse no STF, às 17h.

Segue o trecho da carta do Seminário FONASEFE e FONACATE publicado no último ID.

Estado de Alerta – Mobilização Permanente.

As entidades organizadas pelo FONASEFE que construíram em unidade o seminário “os
serviços públicos que queremos”, estão em estado de alerta com a possibilidade de logo após
o período eleitoral o governo e o congresso nacional aproveitarem esse momento para
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proferirem mais ataques. Nessa situação estamos organizados para o enfrentamento dentro
do congresso nacional e nas ruas com indicativo de uma nova reunião ampliada para definir
um calendário de lutas pós eleição. Diante desse cenário, consideramos também salutar
apresentar para as direções das centrais sindicais a proposta de construção de uma nova
greve geral no país para defender direitos sociais e liberdades democráticas da classe
trabalhadora.

PROGRAMAÇÃO:
Concentração às 14h no Ministério do Planejamento
17h: Ato em frente ao STF
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CALENDÁRIO DE ATIVIDADES 2018
SETEMBRO
11

Reunião do FENTAS – Brasília-DF

13

Ato em Brasília por ocasião da posse de novo Presidente do STF – Brasília/DF

14 a 16

Plenária Nacional da Fasubra, em Brasília-DF

27 a 30

Encontro Nacional de Aposentados e assuntos de Aposentadoria – Brasília/DF
OUTUBRO

19 a 21

Seminário de Mulheres da FASUBRA - Brasília/DF
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