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Brasília, 15 de abril de 2019.

RELATÓRIO DA REUNIÃO AMPLIADA
RELATÓRIO DA REUNIÃO AMPLIADA ENTRE A DIREÇÃO E DIRIGENTES DAS ENTIDADES DE BASE,
realizada nos dias 12 e 13 de abril, em Brasília.
Entidades presentes: 32
SINTUFEJUF, ASUFPEL, SINTESPB, ASUNIRIO, SINTUFF, ASSUSFM, SINDIFES, SINTET-UFU,
SINDTTAE/UFTM, SINDTIFES/PA, SINTFUB, SINTUFES, SINTUR-RJ, SINTUNIFESP, STU/UNICAMP,
SINTUFEPE/UFPE, SINTEF/UFGD, ASSUFRGS, SINTUFRJ, ASAV, ASSUFBA, SINTUFS, SINTUNIFEI,
SINTUFCE, ASSUFOP, SIND-UFLA, SINDS-UFSJ, SINTEST/RN, SINTEST-AC, SINTEMA, SINT-IFESgo,
SINDIEDUTEC.
ENCAMINHAMENTOS:
EIXO: RESISTIR PARA EXISTIR: Contra o projeto autoritário e antidemocrático do governo Bolsonaro,
contra a reforma da previdência, a retirada de direitos e os ataques às entidades sindicais
A reunião teve início com informes da Direção Nacional sobre as ações políticas realizadas até o
presente momento, seguido dos informes das entidades de base, baseado nas solicitações
demandadas pela Direção Nacional. Na sequência foram dados os informes da coordenação jurídica.
No período da tarde a assessoria jurídica da FASUBRA se colocou à disposição para elucidação de
dúvidas sobre as ações da federação em relação a MP 873/19 e a PEC 06/19 (Reforma da
Previdência).
O segundo dia destinado ao debate de conjuntura com ênfase nas PEC 06 e MP 873. Em seguida foram
apresentados os encaminhamentos e ações.
AÇÕES:
1 - Lutar contra a destruição da Previdência Social:
✓ Não a PEC capitalista;
✓ Campanha junto aos deputados para votarem contra a PEC - DEPUTADOS ESTAMOS DE
OLHO EM VOCÊS.
2 – Luta contra a destruição dos sindicatos:
✓ Lutar contra a MP 873;
✓ Campanha junto aos deputados indicados para Comissão especial da MP 873.
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3 – Luta em defesa das IPE – Instituições Públicas de Ensino:
✓
✓
✓
✓

Defesa da Autonomia Universitária;
Campanha pela Democracia das IPE: Reitor Eleito, Reitor empossado;
Não a Lava jato da Educação.
Construção de um Encontro Nacional do Setor da Educação.

4 – Campanha Salarial:
✓ Luta pela abertura de negociações com o MEC.

Solicita-se que as e os dirigentes das entidades de base estejam atentos às demais orientações
e consultas que serão enviadas diretamente aos e-mails dos sindicatos!

ATO EM FRENTE AO MEC: FASUBRA Sindical protocola pedido de audiência
A Direção Nacional da FASUBRA Sindical, em conjunto com representantes de 32 sindicatos de base,
realizou um apitaço na tarde da última sexta-feira (12), às 14h, em frente ao MEC (Ministério da
Educação), em Brasília, em busca da abertura de negociações com a categoria.
Na ocasião, a Federação protocolou ofício na Secretaria-Executiva do Ministério da Educação
solicitando audiência com o novo ministro, Abraham Weintrab, para debater a pauta de
reivindicações específica da categoria, a campanha salarial de 2019 e em defesa da educação pública,
gratuita e de qualidade.
A Direção da FASUBRA solicitou brevidade no agendamento da reunião com o ministro. Em janeiro,
a Federação havia protocolado ofício para reunião com o ex-ministro Ricardo Vélez, mas não obteve
resposta. A DN também pretende manter a mobilização da categoria e realizar atos como o que foi
feito na porta do MEC, além de continuar protocolando ofícios até ser recebida para que possa
discutir as reivindicações.
O governo Bolsonaro não demonstra nenhuma disposição em negociar com os trabalhadores (as).
Muito pelo contrário, a impressão que se tem é que a prioridade do governo é destruir os direitos dos
trabalhadores adquiridos ao longo dos anos, em especial, o direito de se aposentar, por meio da
nefasta reforma da Previdência que acaba com o sistema previdenciário e praticamente extingue a
aposentadoria. O dever da FASUBRA, no entanto, é cobrar para que seja recebida e, caso haja recusa,
o governo é que não estará cumprindo o seu papel.
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CALENDÁRIO
ABRIL
16

Recepção aos parlamentares no aeroporto - DF

24

Dia nacional de luta em defesa da Educação, com atividade nas IPE;
MAIO

1º
13
15

Dia de Luta do Trabalhador: Dia Nacional de luta unificado contra a Reforma da
Previdência e MP 873/19
Dia Nacional de Luta com atos e ou manifestações no município onde mora o
parlamentar membro da comissão mista MP 873
Greve geral do setor da educação
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