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Brasília, 25 de janeiro de 2019.

INFORME DE BASE
FASUBRA EM DEFESA DA DEMOCRACIA NAS INSTITUIÇÕES
PÚBLICAS DE ENSINO
Reitor eleito tem que ser nomeado.
Historicamente a FASUBRA luta pela defesa da democracia nas instituições públicas de ensino, incluindo
a garantia de eleições para dirigentes. Pela legislação atual a Presidência da República tem o poder de
nomear qualquer docente que esteja entre os três primeiros colocados nos processos eleitorais nas
universidades. Há décadas a prática da Presidência da República é de nomear o dirigente escolhido pela
comunidade universitária.
A Universidade Federal do Triângulo Mineiro está há mais de 5 meses esperando a nomeação do seu
reitor pela Presidência da República. Esta atitude já causa prejuízos a universidade uma vez que a
nova gestão não pode assumir e colocar em prática a proposta mais votada nas eleições, ferindo a
autonomia universitária, prevista na Constituição Federal.
A FASUBRA reivindica a nomeação do candidato eleito pela comunidade universitária na UFTM, bem
como em todas as instituições. O ano da eleição do novo reitor da UFTM também foi o ano do
centésimo aniversário da Reforma Universitária de Córdoba, que marcou a universidade para sempre
como uma instituição que deve ser democrática e autônoma.

REUNIÃO SOBRE O FASUBRARTE
Nos dias 17 e 18 deste mês, os coordenadores de Políticas Sociais Herivelton e Luizão, o
coordenador Geral José Maria e representantes de nove sindicatos se reuniram na sede social do
SINTUFPI para avaliar a estrutura que receberá o 1º FASUBRARTE e definir as medidas iniciais
para a realização do evento ainda neste ano.

FASUBRA SAÚDA A DIPLOMAÇÃO DE SANDRO PIMENTEL
FASUBRA saúda a diplomação de Sandro Pimentel

A FASUBRA saúda a diplomação do trabalhador técnico-administrativo em educação Sandro
Pimentel como Deputado Estadual pelo PSOL do Rio Grande do Norte.
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Nesta última quarta-feira (23) o pleno do TRE-RN decidiu pela diplomação, após grande
mobilização em apoio a Sandro, não havendo nada que justificasse o impedimento de sua posse.
A FASUBRA assinou a nota oficial de apoio a Sandro durante a campanha pela diplomação e se
mantém atenta aos ataques aos direitos democráticos da população.
A direção da FASUBRA deseja um bom mandato de luta a Sandro e que siga sempre coerente com a
luta das trabalhadoras e trabalhadores.

FASUBRA MANIFESTA APOIO A JEAN WIILYS
A FASUBRA manifesta solidariedade ao Deputado Federal Jean Willys (PSOL), que está fora do país
e afirmou que não retornará para assumir o mandato para o qual foi reeleito nas eleições de 2018,
devido a graves ameaças que vem sofrendo por sua luta em defesa dos direitos humanos.
Desde o seu primeiro mandato, o deputado Jean Willys tem sido vítima de ataques e de notícias
falsas negativas. Um dos maiores absurdos foi a notícia de que o deputado defendia a pedofilia
como algo natural, notícia falsa que já gerou condenação por injúria e difamação.
É inaceitável que ameaças de morte, a si e a familiares, agressões dentro e fora do parlamento,
impossibilitem o trabalho de um parlamentar no mesmo país que assassinou Marielle Franco. A
FASUBRA luta por um país onde todas as pessoas tenham o livre direito de manifestação e atuação
política.

CALENDÁRIO
JANEIRO
21 a 8/02

Rodada nacional de assembleias gerais preparatórias para a Plenária

30

Reunião do FENTAS

31

Reunião do Conselho Nacional de Saúde (CNS)
FEVEREIRO

01
01 a 08
06
13 e 14

Reunião do Conselho Nacional de Saúde (CNS)
Rodada de Assembleias
Dia Nacional de Lutas - Mobilização/atos na base cobrando posicionamento dos
reitores contrários à IN02 e em defesa das 30h
Reunião da Direção Nacional da FASUBRA
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13

Reunião do FENTAS

14 e 15

Reunião do Conselho Nacional de Saúde (CNS)

15 e 16

Plenária Nacional da FASUBRA

17

Reunião Ampliada do FONASEFE

20

Plenária das Centrais Sindicais
MARÇO

02 a 05

08
15 e 16

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.
Dia Internacional da Mulher – Justiça para Marielle!
Reunião da Coordenação Nacional dos Motoristas Oficiais Federais das IPES
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