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Brasília, 10 de janeiro de 2019. 
 

  INFORME NACIONAL  
 
 
 

  10 DIAS DE GOVERNO BOLSONARO E OS DESAFIOS PARA 2019  

A Direção Nacional da Fasubra deseja um feliz 2019 para todas e todos 

trabalhadoras e trabalhadores. Que esse seja um ano de vitórias para a nossa categoria, 

com muita unidade para enfrentar os desafios! 

A partir da análise desses primeiros dias, percebemos que o ano será de intenso 

embate entre o governo e a classe trabalhadora, uma vez que quase a totalidade de suas 

medidas contrariam interesses do conjunto dos trabalhadores e trabalhadoras, bem 

como estão na contramão dos posicionamentos dos congressos e plenárias de nossa 

categoria: praticamente um festival de notícias ruins para a população. Também cabe 

ressaltar o grande traço de continuidade do ilegítimo governo Temer, já nítido durante 

o período de transição. 

Apenas nos primeiros dez dias do governo Bolsonaro já tivemos: 

- Anúncio de Reforma da Previdência ainda pior que a de Temer; 

- Diminuição do aumento do salário mínimo de R$1.006,00 para R$998,00; 

- Extinção do Ministério do Trabalho para facilitar a vida dos patrões; 

- Nomeação de vários ministros investigados por corrupção; 

- Nomeações de políticos, ex-parlamentares e parentes de corruptos condenados 

para cargos em comissões, contrariando a promessa de campanha de realizar apenas 

nomeações técnicas; 

- Demarcação de terras de quilombolas e de povos originários deixam de ser 

responsabilidade da FUNAI e vão para o Ministério da Agricultura, sob o comando do 

latifúndio; 

- Perdão de 17 bilhões em dívidas de latifundiários; 

- Aumento dos juros para financiamentos habitacionais; 

- Extinção de conselhos nacionais, importante mecanismo de participação popular 

na política e previstos na Constituição, como o Conselho Nacional de Segurança 
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Alimentar e Nutricional (CONSEA) e Conselho Nacional de Integração de Políticas de 

Transporte (CONIT); 

- Extinção da Secretaria da Diversidade, Alfabetização e Inclusão do Ministério da 

Educação (MEC); 

- Retirada dos direitos LGBT das diretrizes do ministério dos Direitos Humanos; 

- Apoio a Rodrigo Maia para a presidência da Câmara em troca de cargos, 

contrariando a promessa de campanha de não participar do “toma-lá-dá-cá”; 

A marca principal do governo é o seu compromisso com os ricos. A grande estratégia 

de Bolsonaro e Guedes é destruir os direitos conquistados, diminuir o valor do trabalho 

e reduzir “encargos” dos grandes empresários. Há ainda a perspectiva de várias 

privatizações ao longo do governo. 

No centro dos ataques o governo já anuncia para o mês que vem a Reforma da 

Previdência, que pretende ampliar em nove anos a média de idade mínima e criar um 

pedágio de 30% sobre o tempo que falta para se aposentar durante a transição, entre 

outras medidas. Trata-se de um ataque sem precedentes que pretende imitar o modelo 

da ditadura chilena que faz com que seus aposentados recebam hoje um valor muito 

inferior ao salário mínimo. 

Este será um ano de muita luta e as expressões populares de resistência, que já são 

muito fortes, terão lugar de destaque no carnaval, como no samba enredo da Estação 

Primeira de Mangueira que destaca a luta por justiça para Marielle Franco. Este tema 

também estará presente na agenda do 08 de março. 

Destacamos a necessidade de fortalecer nosso calendário de lutas ao longo desse 

ano reforçando a resistência aos ataques do governo Bolsonaro! 

  PLENÁRIA NACIONAL DA FASUBRA  

Na primeira quinzena de fevereiro realizaremos nossa primeira Plenária Nacional 

Geral da Fasubra Sindical do ano de 2019. 

A pauta, já previamente aprovada na plenária de dezembro de 2018, será: campanha 

salarial; defesa da universidade e da democracia e organização da luta contra os ataques 

do governo. 

Para tal, orientamos rodada de assembleias na base a partir do dia 18 de janeiro 

para discussão desses pontos. 
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RETROSPECTIVA E BALANÇO DA COORDENAÇÃO DA MULHER 

TRABALHADORA DA FASUBRA EM 2018 

 

Orienta-se ainda a observância dos artigos 32, 33, 34, 35, 36 do Estatuto da 

Federação para eleição de delegadas e delegados. 

  MOBILIZAÇÃO – 06 de FEVEREIRO  

Na Plenária de dezembro todas as entidades de base manifestaram preocupações 

quanto aos posicionamentos dos gestores (reitores) das IPEs, no que se refere a IN02 e 

a na postura destas e destes de adequação a essa Instrução Normativa, com efeitos 

diretos na flexibilização da jornada de trabalho/30 horas. 

Diante do quadro, a Plenária orientou que no dia 06 de fevereiro, construamos uma 

ampla mobilização na base com atos nas reitorias, cobrando dos reitores 

posicionamento contrário à IN02 e em defesa das 30 horas. 

 

 

A Coordenação da Mulher Trabalhadora da Gestão 2018-2021, eleita no dia 11 de 

maio de 2018 durante o XXIII Confasubra, que tomou posse no dia 15 de junho, 

composta por Rosângela Costa e Mariana Lopes, apresenta à categoria uma 

retrospectiva e balanço das ações nesses últimos seis meses. 

Em Seminário de Planejamento da Gestão, ocorrido em agosto, a Coordenação 

apontou como diretriz para os próximos três anos o foco principal na formação das 

mulheres da base da federação. 

Reconhecendo o valoroso trabalho, realizado pelas mulheres à frente desta 

coordenação nas últimas gestões, de formações iniciais sobre a temática e apuração de 

casos latentes de machismo via Comissão de Mulheres, notamos que uma adequada 

maneira de dar continuidade a esse processo seria focando na formação aprofundada 

das companheiras à frente das Coordenações e Grupos de Trabalho de Mulheres nas 

entidades de base para capacitá-las e sensibilizá-las para que possam se tornar, 

autonomamente, protagonistas das ações nos sindicatos. 

Neste sentido, no documento que baseia o Planejamento da Gestão constam as 

premissas da Coordenação segundo o Estatuto da Federação, bem como as deliberações 

do último CONFASUBRA, que foram adensadas com as discussões de todo o congresso. 
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Em agosto de 2018, convocamos as mulheres da categoria a comparecerem em 

Brasília-DF para o Festival Pela Vida das Mulheres, promovido por diversas 

organizações, coletivos e movimentos feministas e partidos políticos de esquerda. Na 

ocasião, estava em pauta a discussão sobre a ADPF 442, pela descriminalização do 

aborto no Brasil. Para tal, introdutoriamente, antes do Festival, foram produzidos textos 

formativos e informativos que saíram, respectivamente, nos ID JUL-04, JUL-05, e AGO- 

01. 

Após o Festival, o ID AGO-02 traz o relatório completo da participação da Fasubra 

neste. 

A participação das mulheres da base da Fasubra foi importante e maciça. 

Consideramos que o chamado foi atendido a contento, já que mais de 50 mulheres 

representando as entidades de base estiveram presentes nos quatro dias de Festival, 

discutindo, formulando, participando de oficinas, atividades políticas e culturais. 

Porém, ouvimos de muitas companheiras sobre as dificuldades enfrentadas para 

conseguirem aprovar suas participações, devido ao grau de complexidade e polêmica 

do tema. 

Temos consciência de que tratar sobre aborto no Brasil é assunto que gera 

discussões sob diversos matizes e as respeitamos. Por outro lado, esse grau de 

polarização sobre o tema, que diz respeito à morte e vida das mulheres, nos despertou 

para a necessidade de se refletir sobre como realizar o debate, nos momentos e espaços 

pensados para realizar a formação, bem como outras matérias do que estamos 

chamando de “conceitos básicos no feminismo”. É preciso denotar a Coordenação da 

Mulher Trabalhadora, sim, como uma coordenação feminista, mas, para tal, é preciso 

antes desmistificar e explicar essas conceituações elementares, inclusive, sobre o 

próprio uso do termo “feminismo”. 

Ainda em agosto, no dia 29, a Coordenação da Mulher Trabalhadora comemorou e 

orientou que a base investisse no “Dia Internacional da Visibilidade Lésbica”, bem como 

havia feito em julho, no dia 25, Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americano e 

Caribenha. Faz parte também dos objetivos desta coordenação na atual gestão 

rememorar e visibilizar as datas comemorativas do calendário feminista, por entender 

que essas não são apenas marcos de um dia, mas, sim, expressam lutas importantes no 
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histórico das pautas das mulheres mundialmente, portanto, conhecer essa história se 

insere e contribui na formação das mulheres da base da Fasubra. 

Em setembro, no período de 14 a 16, aconteceu a Plenária Nacional da Fasubra e, 

cumprindo uma das deliberações do último congresso, foi garantida a reunião das 

mulheres presentes. 

Os meses de setembro e outubro foram marcados, principalmente, pelas Eleições no 

Brasil. Em 2018 a participação feminina foi decisiva na conjuntura, já que foram as 

mulheres que organizaram os atos #EleNão e que levaram milhões às ruas em diversas 

cidades. Por esse motivo, apesar de já divulgado e planejado, a Coordenação da Mulher 

Trabalhadora teve a sensibilidade de cancelar o seminário previsto para os dias 20 e 21 

de outubro de 2018, justamente o final de semana entre o 1º e 2º turno das eleições 

presidenciais e data para a qual foram marcados novos atos no Brasil inteiro, e orientou 

que as direções dos sindicatos atuassem ativamente nesses, o que, felizmente, foi 

atendido de pronto. 

Em novembro, celebramos mais uma data do calendário feminista: 25 de novembro, 

dia internacional pela eliminação da violência contra a mulher e convocamos a Reunião 

Nacional da Coordenação da Mulher Trabalhadora para o dia 10 de dezembro. 

No início de dezembro (07, 08 e 09) foi realizada mais uma Plenária Nacional da 

Fasubra e, logo em seguida, a referida reunião, que contou com a presença e informes 

de 20 entidades (ASSUFSM, SINTEST/RN, SINTESAM, SINTET/UFU, SINTUR/RJ, 

SINDIFES, SINDS-UFSJ, SINTUFFRJ, SINTUFAL, ASSUFRGS, ASSUFBA, APTAFURG, 

SINTUFS, ASUFPEL, SINTUFABC, SINTEF, SINDITEST/PR, SINTUFEPE, SINDIEDUTEC E 

SINTUFEJUF) em relação às Coordenações e GT Mulher onde existem ou sobre futuras 

perspectivas de criações destas, o que é estimulado e orientado pela federação. 

As mulheres presentes na reunião também fizeram análise da conjuntura política, 

econômica e social e destacaram a necessidade de aumentar a mobilização de base. 

Em contrapartida a não realização do Seminário em 2018, em 2019, a Coordenação 

da Mulher Trabalhadora pretende realizar um grande Encontro Nacional das Mulheres 

Trabalhadoras da Fasubra. O indicativo é que o evento seja realizado no mês de abril e, 

para tal, nessa reunião nacional também se ouviu cada entidade presente, que deram 

sugestões de atividades para serem realizadas no próximo ano, entre elas, o Encontro 

Nacional. 
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2019 se anuncia como um ano de muitas dificuldades e retrocessos após a posse do 

novo presidente da República e suas indicações para composição do governo. 

Além da mobilização para defender nossas conquistas como categoria, teremos, na 

nossa avaliação, que nos programar para organizar as lutas para o combate às opressões 

já impostas às mulheres, população indígena, quilombolas e LGBTs. 

Este ano que agora se inicia nos exigirá muito mais luta e, para isso, convocamos as 

mulheres da Fasubra a permanecerem mobilizadas e, sobretudo, unidas, pois somente 

assim conseguiremos resistir para existir! 

  ADICIONAIS OCUPACIONAIS  

A Fasubra encaminhou, em dezembro de 2018, mandado de segurança coletivo em 

relação aos adicionais ocupacionais. Aguardando despacho. 

  REUNIÃO DAS ENTIDADES NACIONAIS DA EDUCAÇÃO  

Data: 09/01/19 

Local: Sede do ANDES-SN 

Presentes: FASUBRA; ANDES-SN; SINASEFE; FENET e JUNTOS. 

Pauta: Conjuntura e ações conjuntas das entidades 

A reunião teve início com as entidades presentes apontando as demandas e ações 

que já estão realizando. Após os informes das entidades foram realizadas algumas 

discussões e formuladas propostas que serão submetidas às entidades nacionais para 

aprovação. Próxima reunião dia 12 de fevereiro de 2019 às 14h no ANDES-SN. 

  MOÇÕES APROVADAS NA PLENÁRIA DE DEZEMBRO APÓS ANÁLISE JURÍDICA  

• Moção de apoio e solidariedade as servidoras: Leda Lúcia de Sousa Gonçalves, 

Elisabete de Lima Vasconcelos Mourão 

Os servidores técnico-administrativos em educação, reunidos em Plenária nos dias 

7, 8 e 9 de dezembro, vem por meio desta moção prestigiar apoio e solicitar à magnifica 

reitora Soraya Soubhi Smailli da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP), o 

arquivamento do processo administrativo contra as servidoras citadas por entender 

que a representação sindical, conselho fiscal é uma atividade que traz muitos dissabores 
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no campo das negociações políticas, não sendo justo que tais denúncias de oposições 

políticas possam prejudicar essas servidoras, até por que existe documento protocolado 

diretamente com suas chefias dispensa de setor para executar atividades sindicais. 

 
• Moção de apoio à Política de igualdade de gênero da UFSM 

A Plenária Nacional da FASUBRA ocorrida nos dias 07 a 09 de dezembro, em Brasília 

– DF/BR/UnB decidiu apoiar a política de igualdade de gênero da UFSM que foi 

construída pela comunidade da universidade e está sendo encaminhada ao Conselho 

Universitário da UFSM para ser aprovada e instituída. 

A política tem como princípios respeito à diversidade, justiça de gênero, ações 

afirmativas de igualdade de gênero. São objetivos da política: promover igualdade de 

gênero na UFSM, contribuir para a recuperação de todas as formas de discriminação de 

gênero, construir espaços para reflexão sobre atitudes discriminatórias. 

 
• Moção apoio aos conselheiros e conselheiras do CONSUN da UFSM 

A Plenária Nacional da FASUBRA, de 7 a 9 de dezembro de 2018, Brasília-DF, 

delibera por apoiar as conselheiras e conselheiros do CONSUN da UFSM, que aprovaram 

em 2006 o reposicionamento de aposentadas e aposentados no final da carreira 

PCCTAE, que por essa aprovação estão sendo acusadas e acusados em processo 

administrativo na UFSM. 

 
• Moção de apoio e solidariedade à servidora Genilda Silvestre 

Os servidores técnicos administrativos em educação, reunidos em Plenária nos dias 

7, 8 e 9 de dezembro, vem por meio desta moção prestar apoio e solicitar a magnífica 

reitora Soraya Sushi Sami (UNIFESP) o arquivamento do processo administrativo 

consta a servidora citada por entender que a denúncia é mais uma forma de reprimir 

sua atuação como militante ativa não sendo justo que venha sofrer sansões 

administrativas. 

 
• Moção de apoio à comunidade acadêmica da UECE 

A perseguição aos lutadores e aos que se organizam no Brasil tem sido realizada 

institucionalmente, desde o golpe de 2016. Juízes, procuradores, entre outros, têm 
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atuado contra os movimentos sociais, os sindicatos e agora as universidades, para 

impedir qualquer contestação à ordem burguesa. 

A Universidade Estadual do Ceará (UECE) e toda a comunidade acadêmica dessa 

instituição vêm sendo agredida desde outubro, primeiro pela ação de agentes da justiça 

eleitoral que foram “acompanhar” supostas manifestações políticas. Agora, 

contrariando o STF, que se posicionou a favor da liberdade de expressão da autonomia 

universitária de cátedra, uma procuradora solicita esclarecimentos sobre a existência 

de “uma suposta organização de polícia (SIC) ideológica e de uma ação antifacista” na 

universidade. 

Fica claro o desrespeito ao STF, bem como a tentativa de intimidar as atividades de 

professores, alunos, técnicos, enfim, de toda a comunidade acadêmica. Em tempos como 

esses em que querem calar os movimentos sociais, amordaçar a escola e destruir as 

organizações dos trabalhadores, a FASUBRA não pode deixar de expressar sua 

solidariedade à UECE. Estamos juntos! Ninguém solta a mão de ninguém! Não a 

intervenção nas universidades e a intimidação. Respeito a autonomia universitária. 

 
• Moção de apoio à comunidade acadêmica da UFTM 

Moção de apoio à universidade acadêmica da UFTM, que elegeu seu reitor em julho 

de 2018, mas até o momento, não foi empossado. A reitora da Universidade continua a 

administrar como reitora. Por tempo, sem nenhum indício de que esta realidade vá se 

alterar. Reitor eleito, reitor empossado. Por democracia nas universidades. 

 
• Moção de apoio aos trabalhadores franceses 

Aos manifestantes que têm colocado mais de 100 mil pessoas na rua, liderados pelos 

coletes amarelos e estão sofrendo uma forte repreensão do estado francês, recebam 

todo o apoio de nossa Federação. 

Este grupo que reúne aposentados, artesãos, diaristas, camareiras, desempregados, 

caminhoneiros, operários e pequenos empresários, lideram há quase 1 mês uma onda 

de protestos protagonizando cenas de intensa atuação popular em Paris, e levando o 

presidente francês a começar a ceder. 

Ao reunirem como pautas direitos básicos da classe trabalhadora, como o aumento 

dos valores do salário mínimo e das aposentadorias, e redução nos preços dos 
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combustíveis estão mostrando para todo o mundo que há esperança no combate aos 

retrocessos sociais e no avanço da melhoria na qualidade de vida de toda a classe 

trabalhadora sempre que houver união dos trabalhadores e trabalhadoras. 

Apoio a vocês que estão mostrando ao mundo que juntos somos fortes! 

 
• Nota de solidariedade ao MST 

No sábado (08/12/18) o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra perdeu 

dois militantes: José Bernardo da Silva, conhecido por Orlando e Rodrigo Celestino. 

Foram brutalmente assassinados por capangas encapuzados e fortemente armados. 

Isso demonstra um brutal ataque aos movimentos sindicais, estudantis e populares. 

Exigimos justiça com a punição dos culpados. 

A FASUBRA sindical se solidariza ao MST e este momento de dor. 

Companheiros José e Orlando, presentes! 

 
• Nota de orientação às entidades sobre os HU e centros de saúde escola 

Para os Hospitais Universitários e Centros de Saúde Escolares: a FASUBRA indica 

aos seus sindicatos de base, que oriente os trabalhadores técnico-administrativos, que 

atuam na área da saúde, a participarem em seus municípios e Estados, a se integrarem 

aos Conselhos de Saúde e as atividades por este chamadas para a construção da 8ª + 8 

= 16ª Conferência Nacional da Saúde, intitulada Saúde e Democracia, para pautarmos e 

discutirmos os Hospitais Universitários e os centros de saúde escola, como instrumento 

universal para Sistema Único de Saúde. Exigimos a revogação da EBSERH e manutenção 

dos trabalhadores no quadro da universidade. 
 

 

  CALENDÁRIO  
 

JANEIRO 

15 Reunião Fonasefe/Fonacate 

17 e 18 Reunião para organização do Fasubrarte, Teresina-PI 

17 a 19/01 Reunião da Comissão Nacional de Supervisão da Carreira (CNSC), em Brasília-DF 
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18 a 31 Rodada nacional de assembleias gerais preparatórias para Plenária 

31 Reunião do FENTAS 

FEVEREIRO 

01 Reunião do Conselho Nacional de Saúde (CNS) 

06 Mobilização/atos na base cobrando posicionamento dos reitores contrários à IN02 e 

em defesa das 30h 

14 Reunião do FENTAS 

15 Reunião do Conselho Nacional de Saúde (CNS) 

1ª quinzena Plenária Nacional da Fasubra 

MARÇO 

02 a 05 Participação no carnaval, criando blocos carnavalescos próprios, que tenham dentre 

outros temas a defesa dos trabalhadores, justiça por Marielle e a defesa da educação 

pública. 

08 Dia Internacional da Mulher – Justiça para Marielle! 
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