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

Plantão da Direção Nacional: Toninho Alves, Tereza, Fernando Maranhão, Elma,
Valdenise.

INFORME NACIONAL
03/10 - DIA DE PROTESTAR CONTRA A IN 02/Decreto 9498/18, E NA
DEFESA DO REPOSICIONAMENTO DOS APOSENTADOS

A última Plenária Nacional da FASUBRA aprovou a PARALISAÇÃO, neste dia 3 de outubro, quartafeira, onde for possível, obviamente, sempre respeitando a autonomia de cada base com o objetivo de
envolver toda a comunidade interna (Taes, Estudantes e Docentes), e externa à Universidade, agregar
todos que defendam a educação pública, gratuita, de qualidade e referenciada socialmente. Nossos
principais eixos são: Autonomia Universitária, democracia, contra a EC-95, em defesa do serviço
público, dos trabalhadores da EBSERH e revogação da empresa EBSERH. Em defesa do acordo de
greve, do enquadramento dos aposentados e contra a Instrução Normativa nº 2/2018, publicada pelo
Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (MPOG). Centraliza o controle das condições
de trabalho no próprio Ministério – por meio do Sistema de Pessoal Civil (SIPEC) – no que diz respeito
ao registro de frequência, banco de horas e afastamentos, sem nenhum debate com as entidades
representativas dos trabalhadores. Essa não foi a única ofensiva do governo de Michel Temer contra os
servidores federais.
Além da IN/02, foi publicado o Decreto 9.498, no dia 10 de setembro, que transfere/centraliza a
concessão das aposentadorias e pensões para o Ministério do Planejamento, em Brasília, dificultando o
acesso dos técnicos na resolução de eventuais problemas burocráticos. Não aceitamos tratamento
desigual aos(às) nossos(as) aposentados(as) e pensionistas. Este decreto é uma armadilha para atacar
ainda mais nossos aposentados. A FASUBRA reafirma seu compromisso com os(as) aposentados(as) e
pensionistas. Não abriremos mão dessa luta. Defendemos a paridade . Exigimos que o governo cumpra
com os acordos de greve firmados com a nossa categoria.
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Somente a mobilização e a unidade dos técnicos administrativos podem barrar os retrocessos
impostos pelo governo golpista, favorecendo a perseguição nas IFES, pelos órgãos de controle, que
fortalecem um ambiente antidemocrático nas instituições de ensino, ferindo a autonomia
universitária, em espaços onde deveriam estar garantidos os debates sobre a atual conjuntura do país,
marcada pelo pensamento autoritário e o recrudescimento do conservadorismo. Mais AUTONOMIA
com DEMOCRACIA.
FORA O FASCISMO!
Esta semana será decisiva na defesa da democracia, da soberania nacional, da defesa dos direitos dos(as)
trabalhadores(as) e do serviço público. Desde o GOLPE parlamentar, midiático e jurídico, o governo
ilegítimo de TEMER, vem implementando uma pauta que de um lado ataca e retira os direitos dos(as)
trabalhadores(as) e de outro entrega todo o patrimônio nacional e, por conseguinte, a nossa
SOBERANIA. Nos últimos dois anos foram implantadas a reforma trabalhista, Emenda Constitucional
95 (EC 95), a terceirização irrestrita, a ENTREGA DO PRÉ-SAL e várias instruções normativas
(02/2018) e decretos (9498) que prejudicam os trabalhadores e a população brasileira. Em Nova York, o
ilegítimo afirmou a disposição de pautar a REFORMA DA PREVIDÊNCIA, imediatamente após a
eleição. Não podemos, NUNCA, baixar a guarda! É importante salientar que, neste período, os poderes
(Executivo, Legislativo e Judiciário) trabalharam numa “HARMONIA” sem falar no que tange ao
ataque aos(às) trabalhadores(as) e ao patrimônio nacional.
É por isso que nossa Plenária Nacional orienta o envolvimento de TODOS(AS) os(as) trabalhadores(as)
da base da FASUBRA na eleição do próximo final de semana, 7 de outubro. Nossa Plenária Nacional
avaliou que é de suma importância que votemos em candidatos(as) comprometidos com os(as)
trabalhadores(as) do campo da esquerda. É de fundamental importância que além dos majoritários
(PRESIDENTE, GOVERNADOR E SENADOR), votemos também nos(as) proporcionais –
ESTADUAL E FEDERAL, para formarmos um Congresso Nacional que represente, de fato, a classe
trabalhadora.
Convocamos a categoria para os atos do dia 3 de outubro em todo o país, em frente as reitorias,,
para marcar a nossa resistência contra esses absurdos. Juntos(as) somos mais fortes!

Fora Temer!
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FASUBRA, ANDES E SINASEFE OFICIALIZAM A ANDIFES SOBRE AS IN´s

FASUBRA, TEMER E A REFORMA DA PREVIDÊNCIA
Temer ameaça votar a reforma da previdência esse ano. As declarações do governo é que “após as
eleições, os deputados e senadores não vão estar mais preocupados com os votos e vão poder voltar suas
atenções às questões do país”. Para tanto, já estuda suspender a intervenção militar no Rio de Janeiro,
que impede a votação do projeto, para colocar o texto em pauta no Congresso novamente.
Não ficaremos calados diante desta ameaça! A plenária da FASUBRA já definiu estado permanente de
mobilização e alerta, assim como o FONASEFE. Fazemos um chamado às centrais sindicais, para
mobilizar a classe trabalhadora e, após calendário eleitoral ou do resultado das eleições, é tarefa
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imediata preparar uma nova greve geral se o governo ilegítimo de Temer colocar essa pauta a ser
votada.

Nosso chamado às bases é para irem às ruas, caso Temer tente votar as reformas!
RELATÓRIO DO V ENCONTRO DE APOSENTADOS, APOSENTANDOS E
PENSIONISTAS
O V encontro de Aposentados (as) e Aposentandos (as) e Pensionistas da FASUBRA ocorreu nos dias
27, 28 e 29 de setembro de 2018, no Auditório da ADUnB (endereço: UnB, área 1, Casa do Professor),
e contou com 308 participantes das seguintes entidades

de base: SINTEMA, SINTET-UFU,

SINTIFUB, SINDTIFESPA, SINTEST-AC, SINTUFEJUF, ASSUFSM, SINTUFCE, ASSUFRGS,
SINDTEST-PR, SINT-IFSgo, SINTUFAL, SINTUFRJ, ASAV, STU, SINTUNIFESP, SINTESAM,
ASUFPEL, APTAFURG, SINTUFS, SINTE-MED, GT-Aposentados SINTUFRJ, SINTEF-UFGD,
SINDIFES, SINTUF-MT, SINTUFSC, SINTUR, ASUNIRIO, SINTUFEPE-FED, SINDS-UFSJ,
SINTEST-RN, SINTUFEPE-R, ASSUFBA, SINTUFF, SINTUFES, SINTUFPI, SINTESPB.
O V Encontro de Aposentados(as), Aposentandos(as) e Pensionistas da FASUBRA foi um momento
especial de troca de experiências e aprendizado para subsidiar a luta pelos direitos da categoria. A
coordenação agradece aos sindicatos de base que enviaram seus delegados mesmo com muita
dificuldade, por conta da conjuntura que está exigindo luta diária em defesa dos direitos já adquiridos,
aos companheiros que mesmo viajando durante muitas horas vieram de todo o Brasil trazer informações
para a Federação e levar as propostas para as bases, abrilhantando nosso encontro com sua participação.
Aos demais coordenadores, que ajudaram desde o início para efetivação desse projeto, aos trabalhadores
da FASUBRA, que se empenharam ao máximo para efetivar a estrutura para o Encontro até o final, aos
convidados que brilhantemente nos trouxeram conhecimentos e argumentos para enfrentarmos nossas
lutas, e a todos que de alguma maneira nos ajudaram a colocar em prática esse Encontro, mesmo com o
pouco tempo de coordenação. A todos vocês, o nosso carinho e gratidão! Não esquecendo que a luta
nesse momento é para eleger candidatos de esquerda para todos os cargos, #EleNão!
Propostas do Encontro a serem encaminhadas para próxima Plenária da FASUBRA:
CORREÇÃO E DISTORÇÕES NO PCCTAE
1)

Que a FASUBRA continue a luta para a correção das distorções no enquadramento dos

aposentados no PCCTAE – Reposicionamento dos aposentados (as) e pensionistas;
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2)

Que a FASUBRA continue a luta para extensão da Lei 12.772/12 para aposentados(as) e

pensionistas, no que tange ao somatório da carga horária dos certificados de capacitação e incentivo à
qualificação (Resolução Congressual);
3)

Que a FASUBRA solicite, aos advogados presentes no V Encontro, pareceres em relação à

extensão de Lei 12.772/12 aos aposentados(as) e pensionistas;
4)

Que a FASUBRA continue a luta pelo descongelamento dos Art. 184 da Lei 1711/52 e 192 da

Lei 8112/90 (Resolução Congressual);
5)

Que a FASUBRA encaminhe a luta para desaposentação;

6)

Que a FASUBRA oriente as entidades de base a organizarem palestras e cursos sobre formação

política/sindical;
7)

Que os sindicatos de base, em parceria com as universidades, desenvolvam um projeto para

preparação para aposentadoria.
ORIENTAÇÕES À FASUBRA:
1)

Que a FASUBRA chame com urgência a comissão do Projeto Memória, para recuperar a história

dos 40 anos de luta já para a comemoração;
2)

Que a FASUBRA lute pelo cumprimento da Lei 10.741/03, que versa sobre a prioridade do

idoso na tramitação de processos judiciais;
3)

Que a FASUBRA continue a luta pela data-base com reajuste anual dos salários;

4)

Que a FASUBRA continue a luta para aprovação da PEC 555/06 (Resolução Congressual);

5)

Que a FASUBRA lute pela isenção dos descontos do imposto de renda dos(as) aposentados(as) e

pensionistas nos proventos de aposentadoria;
6)

Que a FASUBRA lute para o direito ao auxílio-alimentação aos(às) aposentados(as) e

pensionistas (Resolução Congressual);
7)

Que a FASUBRA continue a luta pela paridade entre ativos(as) e aposentados(as) e pensionistas,

quebrada pela EC 41/2003;
8)

Que a FASUBRA oriente as entidades de base para realizarem programas de atividades físicas

para aposentados(as) e pensionistas;
9)

Que a FASUBRA continue a luta pela democratização das universidades no que tange ao assento

dos(as) aposentados(as) nos conselhos e voto para reitor e para a CIS, levando essa pauta para discussão
na Andifs;
SCS - Quadra 6, Bloco A, Lote 157 - 2º andar - Salas 205/207/208 – Edifício Bandeirantes - Caixa Postal 10818
CEP 70.300-910 - Asa Sul – Brasília, DF. Fones: +55 (61) 3349-9151/ 3349.1772/ 3349.4420/ 3349.4811
E- mail: fasubra@fasubra.org.br
Portal: www.fasubra.org.br

10)

Que a FASUBRA negocie com a Andifs uma Identificação para os Aposentados (as) e

Pensionistas;
11)

Que a FASUBRA continue a luta contra a FUNPRESP;

12)

Que a FASUBRA continue a luta para que os(as) aposentados(as) e pensionistas continuem na

folha das universidades;
13)

Que a FASUBRA lute pela manutenção do abono permanência, até sua votação pelo Congresso

Nacional;
14)

Que a FASUBRA encaminhe a luta para a volta dos contracheques em papel e enviados para a

residência dos(as) aposentados(as) e pensionistas;
15)

Que a FASUBRA lute para que o Governo subsidie medicamentos de uso não contínuo para

os(as) aposentados(as);
16)

Que a FASUBRA protocole documento junto ao Governo no dia 3 de outubro de 2018, exigindo

revogação do decreto 9498/18, reabrindo o debate sobre o reposicionamento dos aposentados e
cumprimento do acordo de greve, no que tange à somatória de carga horária para os(as) aposentados(as)
e adesão ao PCCTae;
17)

Que a FASUBRA oriente os sindicatos de base da necessidade de implementação de programas

que garantam a qualidade de vida dos(as) seus(suas) associados(as);
18)

Que a FASUBRA continue a luta pelo RJU e contra a EBSERH;

19)

Que a FASUBRA continue a luta contra o reajuste abusivo da GEAP;

20)

Que a FASUBRA encaminhe às universidades solicitação para que seja disponibilizado aos(às)

aposentados(as) e pensionistas uma coordenadoria específica para atendimento destes;
21)

Que a FASUBRA encaminhe às entidades de base orientação para participação em eventos, tais

como seminários estaduais, regionais e nacionais;
22)

Que as universidades estaduais tenham espaços garantidos nas atividades da Federação;

23)

Que a FASUBRA continue a luta para a anulação da Reforma da Previdência;

24)

Que a FASUBRA oriente as entidades de base para fazer chamamento aos(às) aposentados(as) e

pensionistas para que os(as) mesmos(as) atualizem seus endereços, tanto no sindicato como na
Universidade;
25)

Que as entidades de base orientem os(as) aposentados(as) e pensionistas da necessidade de fazer

o recadastramento no banco onde recebem seus proventos, sempre no mês do aniversário;
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26)

Que a FASUBRA oriente as entidades de base sobre a atuação de advogados não credenciados

que assediam os(as) aposentados(as) e pensionistas oferecendo vantagens em questões judiciais;
27)

Que a FASUBRA oriente as entidades de base para realização de palestras sobre a violência

contra a mulher, assédio moral e sexual;
28)

Que a FASUBRA continue a luta pela paridade de vencimentos entre ativos(as) e

aposentados(as) ou pensionistas;
29)

Que a FASUBRA continue a luta contra as gratificações produtivistas;

30)

Que a FASUBRA continue a luta para a integralidade dos proventos de aposentadoria;

31)

Que a FASUBRA continue a luta na defesa dos(as) aposentados(as) e pensionistas que ainda não

fizeram opção pelo PCCTAE para que os(as) mesmos(as) possam fazer;
32)

Que a FASUBRA solicite à GEAP que informe a sua verdadeira situação financeira;

33)

Que no próximo CONFASUBRA tenha uma mesa para tratar de assuntos de aposentadoria;

34)

Que a FASUBRA se posicione contra os aumentos abusivos dos planos de saúde;

35)

Que a FASUBRA se posicione contra o decreto 9498 de 2018, bem como contra a IN 02 de

2018;
36)

Que a FASUBRA consulte a assessoria jurídica sobres os PADs abertos contra as administrações

de 6 universidades que fizeram reposicionamento ou fizeram outras concessões baseados na autonomia;
37)

Que a FASUBRA inclua imediatamente um(a) aposentado(a) na CNSC;

38)

Que nas mesas de negociação com o Governo seja garantida uma representação da Coordenação

de Aposentados(as) e Assuntos de Aposentadoria;
39)

Que a FASUBRA incorpore a luta pela retomada de rubricas de ações transitadas em julgado dos

trabalhadores que estão sendo cortadas por ato de ofício do MPOG;
40)

Que a FASUBRA corrija o ID.03, de 14/06/2018, no que tange aos assuntos de aposentadoria;

41)

Que os(as) aposentados(as) e pensionistas nunca mais sejam constrangidos pelas mesas dos

CONFASUBRA, que os mesmos possam se manifestar livremente;
42)

Que a Coordenação de Aposentados(as) continue a pesquisa da Coordenação anterior com

relação à organização dos GTs de Assuntos de Aposentadoria e Pensão;
43)

Que o reajuste do ressarcimento do Governo com relação ao auxílio-saúde seja no mesmo

percentual dos aumentos dos planos de saúde;
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44)

Realizar campanha contra toda forma de discriminação e preconceito aos(às) aposentados(as) e

idosos(as), dentro e fora dos espaços das universidades;
45)

Orientar os sindicatos de base que tenham plano de saúde nas entidades que democratizem o

debate com a categoria nas negociações dos reajustes, para que não haja desrespeito ao Estatuto do
Idoso e muito menos índices de reajustes IGM-Saúde e IGP-Saúde, como foi apresentado na palestra;
ORIENTAÇÃO AOS SINDICATOS DE BASE:
1)

Que os sindicatos de base, em parceria com as universidades, criem um programa para

dependentes químicos(as);
2)

Que os sindicatos de base lutem contra o assédio de qualquer natureza aos(às) idosos(as),

negros(as), mulheres, índios e LGBTIs;
3)

Que todos os sindicatos de base organizem programas de preparação para a aposentadoria;

4)

Que as entidades de base mantenham, de acordo com sua disponibilidade financeira, um

programa para qualidade de vida dos(as) aposentados (as) e pensionistas, através de promoção de bailes,
festas, atividades físicas, oficinas de artesanato, curso de empreendedorismo, entre outros;
5)

Que a FASUBRA faça um levantamento junto às instituições de ensino sobre os planos de saúde

de autogestão;
6)

Que os(as) aposentados(as) e pensionistas sejam acolhidos com respeito e dignidade em todos os

sindicatos, com apoio da FASUBRA;
7)

Que nos próximos encontros existam mais espaços de manifestação oral.

MOÇÕES:
MOÇÃO DE APLAUSOS
Moção de aplausos a todas as entidades de base que possibilitaram a participação dos(as)
aposentados(as) no V Encontro de Aposentados(as) e Assuntos de Aposentadoria, e a Coordenação de
Aposentados(as) e Assuntos de Aposentadoria da FASUBRA, pela organização e programação
apresentada.
MOÇÃO DE REPÚDIO
Moção de repúdio por todo o tipo de violência contra:
1.

Aposentados(as);

2.

Pensionistas;
SCS - Quadra 6, Bloco A, Lote 157 - 2º andar - Salas 205/207/208 – Edifício Bandeirantes - Caixa Postal 10818
CEP 70.300-910 - Asa Sul – Brasília, DF. Fones: +55 (61) 3349-9151/ 3349.1772/ 3349.4420/ 3349.4811
E- mail: fasubra@fasubra.org.br
Portal: www.fasubra.org.br

3.

Mulheres;

4.

Idosos(as);

5.

Crianças e adolescentes;

6.

Negros(as), índios(as) e demais etnias;

7.

Todas as minorias.

MOÇÃO DE REPÚDIO AO SINTUFRJ (A SER ENCAMINHADA À PLENÁRIA)
RELATÓRIO DA REUNIÃO DOS COLETIVOS JURÍDICOS DO FONASEFE
Entidades

presentes:

ANDES-SN,ASFOC-SN,

CSP/CONLUTAS,

CONDSEF/FENADSEF,

FENAJUFE, FASUBRA, FENAPRF, FENASPS, SINASEFE, Unacon Sindical .

Pauta aprovada:
1) Discutir as Instruções Normativas; Decretos e MP’s.
Foram dados informes sobre os mais recentes ataques aos servidores públicos e ao seu direito
constitucional à organização sindical, como o Decreto 9.507, de 21/09/18 (terceirização ampla no setor
público e empresas estatais), a IN SGP 02, de 13/09/18 (que engessa controle de frequência, limita
compensação para tratamento médico, exige compensação de horário nas liberações para atividades
sindicais etc), e a Consulta COSIT/SRFB 104, de 22/08/18 (que veda qualquer pagamento, inclusive
reembolso de despesas, aos dirigentes sindicais, por parte das entidades de classe, sob pena de perda da
imunidade tributária). Também foram abordados outros temas que afetam o serviço público, como
limites da LRF, MP 849/2018, pendência do STF sobre data-base, pagamento de quintos etc.

2) Encaminhamentos:

a) Realização de seminário no dia 16 de outubro, para fazer uma avaliação política e jurídica dos
dispositivos mais recentes que atacam os servidores públicos e o seu direito à organização
sindical. Temas: pela manhã, tratar dos ataques à organização sindical dos servidores, desde os
aspectos políticos e jurídicos. Algumas assessorias jurídicas apresentariam uma abordagem
técnica das medidas em questão, e dirigentes sindicais ou convidados tratariam da questão
política. À tarde, seriam tratados os ataques aos servidores e ao serviço público. Convidar
entidades de classe dos empregados de estatais como BB, CAIXA e Correios. Objetivo: nivelar
conhecimentos dos participantes e definir estratégias de luta. Público alvo: dirigentes de
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entidades de classe e suas assessorias jurídicas. Local: Escritório Torreão Braz Advogados, Setor
de Habitações Individuais Sul - SHIS, QI 05, Chácara 98 - Lago Sul, Brasília – DF (auditório
para 110 pessoas).

b) Elaborar uma proposta de nota conjunta do FONASEFE e FONACATE sobre o pacote de ações
contra os servidores públicos e o seu direito à organização sindical.

c) A próxima reunião dos coletivos jurídicos do FONASEFE será marcada posteriormente, com a
seguinte pauta: 13,23%, quintos, outros.

Relatório elaborado pelo advogado Rodrigo Peres Torelly (ANDES-SN) e Rudinei Marques
(Unacon/Sindical), com a relatoria de Marcelo Vargas (CNESF).

Saudações Sindicais
FONASEFE
CONTUA APOIA A MARCHA DA MULHERES CONTRA BOLSONARO

30 de septiembre de 2018

LA CONTUA DICE: #ELNO-#ELENAO-#ELNUNCA#ELENUNCA

La CONTUA, organización sindical que representa a los trabajadores y las trabajadoras de las
Universidades Públicas latinoamericanas, agrupando a 24 organizaciones sindicales de 16 países,
manifiesta su apoyo a la marcha denominada #ELENAO/#ELNO que convocó en el día de ayer al
pueblo brasilero en las calles rechazando la candidatura presidencial ultraderechista para las próximas
elecciones por su mensaje y conducta que promueve la violencia, el racismo y la desvalorización de las
mujeres y los colectivos LGBTI.
Apoyamos la lucha del pueblo brasilero y de los trabajadores y trabajadoras de las Universidades
públicas que salieron a las calles y plazas a defender su derecho a vivir en democracia igualitaria, que
rechazaron la violencia, y que promueven un futuro pacífico y con un gobierno legítimo, que respete el
estado de derecho, la pluralidad ideológica, y lleve adelante un programa progresista en búsqueda de la
justicia social.
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VIVA LA LUCHA DEL PUEBLO BRASILERO VIVA LA UNIDAD POPULAR
LATINOAMERICANA SIN LUCHAS NO HAY VICTORIAS.
Marcelo Di Stefano Jorge Anró Sec. Ejecutivo Presidente
Secretaría Ejecutiva CONTUA – www.contua.org – coordinacion@contua.org Ayacucho 1726 – Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
República Argentina. Tel: + 54 11 4805 5365

FASUBRA ENCAMINHA PLATAFORMA AOS CANDIDATOS A PRESIDENTE
Plataforma programática e eleitoral da FASUBRA

40 anos de luta: propostas para o Brasil a serem apresentadas para os candidatos a
presidente e ao parlamento federal:

1. Revogação da Emenda Constitucional 95;
2. Revogação da Reforma Trabalhista;
3. Revogação do PL 4.302, de 1998, sancionado pelo presidente Michel Temer
em 31 de março de 2017 e ganha o nº 13.429/17, que permite a terceirização
irrestrita;
4. Não à Reforma da Previdência;
5. Por uma reforma tributária que torne o sistema mais justo e progressivo, com taxação de lucros e
dividendos, grandes fortunas e desoneração do salário;
6. Defesa da Educação gratuita e de qualidade, como direito público social de todos os cidadãos,
responsabilidade do Estado;
7. Exclusividade dos recursos públicos para instituições públicas oficiais;
8. Defesa da autonomia universitária, em todas as instituições públicas de ensino
superior,
9. Fim de intervenções do Ministério do Planejamento e dos órgãos de controle;
10. Revogação da Reforma do Ensino Médio e ampla discussão nacional sobre a crise do Ensino Médio,
para garantir oportunidades efetivas para a juventude, com educação de qualidade;
11. Imediata recomposição orçamentária das instituições federais de ensino, políticas e agências
financiadoras de ensino, pesquisa e extensão, garantindo a conclusão dos ciclos de expansão,
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considerando não apenas a ampliação de vagas, mas ampliação de infraestrutura, pessoal concursado e
assistência estudantil;
12. Defesa da democratização das universidades, no acesso, gestão e permanência
estudantil;
13. Defesa da manutenção da política de cotas sociais e raciais;
14. Defesa do PNE;
15. Defesa do Fundo Social do Pré-sal com destinação à saúde e à educação
16. Fim da EBSERH e a defesa dos hospitais universitários vinculados diretamente às instituições;
17. Pela paridade de ativos e aposentados.
18. Fim do pagamento da dívida externa

CALENDÁRIO DE ATIVIDADES 2018
OUTUBRO
03

Paralisação nas universidades contra as INs

20 e 21

Seminário de Mulheres da FASUBRA - Brasília/DF

NOVEMBRO
06 e 07

Reunião GT negros e negras - Brasília/DF
Reunião das coordenações de Esporte das entidades de base da FASUBRA para

INDEFIN.

tratar dos assuntos referentes a Copa e Festival Cultural da FASUBRA – UFPI –
Teresina/PI.
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