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Brasília, 28 de maio de 2019.

30 DE MAIO - II DIA DE LUTA PELA EDUCAÇÃO
É NA LUTA QUE A GENTE SE ENCONTRA!
As Entidades Nacionais do setor da Educação se reuniram na sede da FASUBRA para fazer uma
avaliação da paralisação realizada em todo o país, no último dia 15. Concluiu-se que o movimento foi
um sucesso e pretende-se continuar com as ações conjuntas em defesa da Educação e contra a
Reforma da Previdência. Estiveram presentes representantes da FASUBRA, CNTE, ANDES,
SINASEFE, UNE, FENET e UBES. No encontro, foi debatido o novo ato que ocorrerá no dia 30 de maio,
convocado pelo movimento estudantil, e a adesão de todos (as) à nova paralisação, levando ainda
mais pessoas para as ruas. O II dia nacional de luta em defesa da educação tem como proposta manter
a agenda de luta das entidades da educação e fortalecer a greve geral, convocada para o dia 14 de
junho pelas centrais sindicais contra a PEC 06/19, que extingue a Previdência Social e
desconstitucionaliza direitos previstos na Seguridade Social. É preciso ampliar o ato realizado no dia
15 de maio, que de forma unificada foi às ruas contra os cortes orçamentários anunciados pelo MEC.
Foi a primeira grande manifestação de rua da educação contra o governo, que repercutiu em mais de
222 cidades, em todas as capitais, incluindo Brasília. Na opinião da Direção da FASUBRA, a Greve
Nacional da Educação foi o início da resistência articulada das entidades representativas na área da
Educação aos ataques do MEC e o momento é de manter a unidade e fortalecer as mobilizações. As
ameaças do governo não intimidarão as entidades em luta, que vão reforçar as atividades e definir
um calendário conjunto. A FASUBRA Sindical reafirma a orientação de que as entidades de base
participem ativamente das atividades, com atos unificados nos locais de trabalho, manifestações nas
ruas, fechamento de vias, panfletagem, aulas públicas, entre outras.

14 DE JUNHO É DIA DE GREVE GERAL: ADESÃO A CADA DIA É MAIOR!
Esta semana o governo tenta avançar nos ataques aos direitos das trabalhadoras e trabalhadores,
para isso busca alinhar suas propostas políticas de reformas com os demais poderes. Na terça-feira
(28), no plenário Câmara, os deputados continuam votando as medidas provisórias apresentadas
pelo governo. O destaque é a MP 871/19, que segundo o governo, trata de irregularidades no sistema
previdenciário. No mesmo dia o governo chamou para um café da manhã no Palácio da Alvorada os
presidentes do Supremo Tribunal Federal (STF), Ministro Dias Toffoli, da Câmara, Rodrigo Maia
(DEM-RJ), e do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP). Além destes também foram chamados os
ministros da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, da Economia, Paulo Guedes, e do Gabinete de Segurança
Institucional, Augusto Heleno. A reunião é uma tentativa de aprovar as Medidas Provisórias, em fase
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de expirar o prazo de aprovação, e também uma tentativa de criar um pacto entre os três poderes
buscando minimizar a crise política e avançar no que julga ser o mais importante que é a aprovação
do desmonte do sistema previdenciário - PEC 06/19 da Contra Reforma da Previdência. Mesmo que
os atos do dia 26, não tenham atingido os números anunciados pela mídia anteriormente, o governo
avalia que consegue apoio popular e para isso iniciaram as campanhas de mídia para tentar
convencer a população. O governo tenta enganar a população atrelando a aprovação da PEC 06/19 à
geração de trabalho e emprego, assim como fez para aprovar a retirada de direitos com a Reforma
Trabalhista. Na prática, não criou novos empregos, e hoje o Brasil atravessa uma crise de desemprego
que atinge 13,1 milhões de pessoas. Para não perdermos nossas conquistas, a Federação e as centrais
sindicais intensificaram suas ações para barrar a reforma, discutindo com todos os sindicatos e
movimentos sociais na busca da unidade de ação para a greve geral dia 14/06. Para que isso ocorra
as centrais sindicais construíram um calendário com realização de plenárias em todos os estados. A
DN da FASUBRA orienta que suas entidades convoquem assembleias e deliberem pela participação
das plenárias em conjunto com as centrais e demais movimentos em seus estados. A nossa luta vai
além das famigeradas reformas, o que está em jogo é o desmonte do Estado. O governo atua para tirar
os investimentos, contingenciando os recursos e assim não dar condições materiais para o
funcionamento da máquina pública. Além disso, acaba com a legislação de fiscalização e do controle
estatal. Isso é que está em jogo na proposta de pacto entre os três poderes. A lógica do governo é
dizer que a máquina estatal está inchada, cheia de corruptos, não funciona e que os servidores são
privilegiados. Já atravessamos esta experiência na década de 90 e conseguimos derrotar a política
dos governos anteriores mobilizados nas ruas. Somos fortes, sabemos como responder a tais ataques
e a nossa categoria é protagonista nas lutas e mobilizações de rua. Portanto, nesse momento o que
nos cabe é ocupar as ruas e enfrentar este governo que quer destruir os serviços e a educação pública.

NÃO A PEC 06/19, GREVE GERAL DIA 14 DE JUNHO!
PLENÁRIA NACIONAL DA FASUBRA
A DN da FASUBRA convoca sua base para a realização da PLENÁRIA NACIONAL DA FASUBRA nos
dias 08 e 09 de junho para debatermos a estratégia de enfrentamento contra os ataques do ministro
e organizar a GREVE GERAL de 14 de junho EM DEFESA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL.
PAUTA: INFORMES DA DN; MP 873; INFORMES DE BASE; CONJUNTURA avaliação dos atos em
defesa da educação, greve geral dia 14/06, CALENDÁRIO DO SEGUNDO SEMESTRE E OUTROS.
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DIREÇÃO DA FASUBRA ENVIA NOVO OFÍCIO AO MEC SOLICITANDO AUDIÊNCIA
COM O MINISTRO WEINTRAUB
A DIREÇÃO NACIONAL DA FASUBRA tem atuado para conseguir a audiência com o MEC. Foram
encaminhados neste período quatro ofícios desde a posse do governo. Nas intervenções realizadas
pela FASUBRA nas audiências públicas da Comissão de Educação tanto na Câmara dos Deputados
quanto no Senado Federal, a direção da Federação tem reafirmado a necessidade de abertura de
negociações. Encaminhamos novo ofício no dia 27/05 solicitando novamente uma audiência. É
importante salientar que a DN da FASUBRA não tem nenhuma expectativa referente a política deste
governo para a categoria, porém é fundamental que cobremos deste governo a nossa pauta que está
paralisada desde o governo golpista anterior. A DN apresentará denúncia da atitude intransigente do
ministro de não receber a Federação na Comissão de Educação das duas casas e solicitará aos
parlamentares das referidas comissões que cobrem do ministro a realização da audiência para
abertura de diálogo.
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CONTUA ENVIA APOIO AO DIA 30 E MANIFESTA SUA REJEIÇÃO AO DECRETO
9.794/19
A CONTUA, Confederação que representa os trabalhadores e as trabalhadoras das universidades
públicas da América Latina de 16 países, encaminhou apoio à FASUBRA pelo 2º dia de luta pela
Educação organizado por técnico-administrativos, estudantes, professores e entidades nacionais do
setor da educação para o próximo dia 30 de maio.
A CONTUA também manifestou “sua rejeição das decisões do Poder Executivo (Decreto 9.794 de 14
de maio, 2019), que viola as competências existentes das universidades expressas no quadro da sua
autonomia”.
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Conforme comunicado, a CONTUA afirma que defende a democratização do conhecimento avançado,
a qualidade da pesquisa e da criação cultural, tarefas que só podem ser sustentadas em universidades
autônomas, capazes de desempenhar suas funções sem vínculos. Veja comunicado na íntegra:
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CALENDÁRIO
MAIO
30

II DIA NACIONAL DE LUTAS EM DEFESA DA EDUCAÇÃO
JUNHO

8e9

PLENÁRIA NACIONAL DA FASUBRA

14

GREVE GERAL CONTRA A PEC 06/19 - Reforma da Previdência e em defesa da Educação
Pública

17

DIA DO TRABALHADOR PÚBLICO APOSENTADO

28

DIA INTERNACIONAL DO ORGULHO LGBTI
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