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Brasília, 10 de julho de 2019. 

FASUBRA INTENSIFICA A PRESSÃO NOS PARLAMENTARES 

  

Após aprovação do voto do relator à PEC 06 da reforma da previdência, é a vez do Presidente da 

câmara Rodrigo Maia (DEM RJ) entrar em cena para acelerar a votação antes do recesso 

parlamentar. Para isso usa de todos os recursos disponíveis, além de realizar almoços com 

líderes partidários e governadores de estados para tentar fechar o acordo de votação, também 

utiliza da promessa do governo para liberação de verbas parlamentares de 40 milhões para os 

deputados que apoiaram a reforma.   

O governo teria se comprometido a empenhar e liquidar cerca de R$ 20 milhões em emendas, 

dos 40 milhões prometidos, ainda neste ano. Os outros R$ 20 milhões de reais seriam liberados 

até as eleições municipais do ano que vem, para favorecer os deputados que votarem a favor da 

reforma da Previdência. (fonte: painel de folha de SP 20/06). Isso demonstra que a tão propalada 

política do fim do toma lá dá cá não acabou, Bolsonaro compra os deputados a peso de ouro 

mantendo o fisiologismo presente na relação entre o governo e sua base aliada.  Na sessão da 

Câmara de 3a. feira, 09 de julho, iniciou-se o debate sobre a PEC 06/19 da Reforma, e Maia 

conseguiu derrubar o adiamento de votação apresentado pela oposição, com 331 votos contra 

116 favoráveis ao adiamento. Com esse resultado o presidente da Câmara pretende iniciar a 

votação no dia 10 quarta feira e pode avançar até a madrugada de sábado para no mínimo, 

aprovar em primeiro turno.  A disputa, agora se encontra no Congresso, é necessário neste 

momento intensificar a pressão junto aos parlamentares, especialmente os do “centrão”. Fazer o 

corpo a corpo nos estados, em seu domicílio eleitoral, nos aeroportos e na Câmara. O discurso 

utilizado pela base governista é a economia de 1 trilhão e a geração de emprego. Porém, nestes 

seis meses governo não foi apresentada pelo ministro da economia nenhuma política de geração 

de emprego e renda. O que foi apresentado por Guedes e sua equipe, foi apenas um projeto de 

retirada de direitos, de entrega das nossas riquezas e das estatais. A mais recente ação de 

Bolsonaro na política de entrega, foi o acordo comercial estabelecido pelo governo brasileiro na 

reunião do G 20, entre Mercosul e União Europeia que coloca o Brasil novamente em situação de 
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colônia e na condição subalterna de exportador de produtos primários e importador de produtos 

de alto valor agregado e maior conteúdo tecnológico. Este acordo também terá impacto na 

qualidade dos empregos, nos níveis de produtividade da economia, nas possibilidades de 

desenvolvimento e na soberania do país.  Para se submeter ao mercado estrangeiro é necessário 

destruir os direitos da classe trabalhadora, este é o motivo do desmonte do Ministério do 

Trabalho e Emprego, o esvaziamento da Justiça do Trabalho, o fim da aposentadoria, a 

perseguição ao Ministério Público do Trabalho, a tentativa de  sufocar  os sindicatos e toda e 

qualquer organização da classe. A resposta é ir às ruas, a exemplo de que foi realizado no 

primeiro semestre de luta, para barrar os votos necessários para a aprovação da PEC 06. A DN 

FASUBRA, tem feito as ações no parlamento e unificado os setores da educação e dos SPF para 

ações de enfrentamento a esses ataques. Para tanto é necessário investir na realização de ato em 

frente à Câmara, participação do ato dia 12 de julho em conjunto com estudantes e apontar o dia 

13 de agosto como dia nacional de luta, com paralisação, em conjunto com os demais setores da 

educação e dos servidores públicos federais, com o chamado para que as centrais sindicais 

encampem este dia para ampliar a mobilização junto aos demais trabalhadores. A Direção da 

FASUBRA orienta suas entidades de base a intensificarem as ações nos estados, denunciar os 

parlamentares que se posicionarem a favor da reforma do governo em rede social, nos 

aeroportos, e em seu domicílio eleitoral. A luta continua, sabemos que próximo o ataque será à 

educação e em especial às universidades e institutos. Vamos ocupar as ruas em defesa dos nossos 

direitos! 

  

CENTRAIS SINDICAIS MOBILIZADAS 

 

Centrais sindicais mobilizadas: 

Contra o fim da aposentadoria, pela valorização da educação e por emprego. 

 As Centrais Sindicais, reunidas em São Paulo em 28 de junho, avaliaram os resultados do 

importante trabalho feito pelos sindicalistas com os parlamentares dos partidos da minoria e 

partidos do centro na Câmara dos Deputados, para debater o conteúdo da Reforma da 
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Previdência e o processo legislativo de votação. Neste processo, as entidades reafirmaram o 

posicionamento contrário e crítico ao relatório substitutivo do deputado Samuel Moreira.  

As Centrais alertam que os trabalhadores e as trabalhadoras devem se manter permanentemente 

vigilantes e destacam a importância de se reforçar a atuação junto ao Congresso Nacional, 

visando tratar das questões e do conteúdo dessa nefasta reforma.  

Nesse sentido, as Centrais Sindicais conclamam os trabalhadores e as trabalhadoras para o 

máximo esforço na atuação junto às bases dos deputados e senadores.  

Na reunião do dia 28, o Fórum dos Trabalhadores do Setor Público de São Paulo entregou às 

Centrais abaixo-assinados com milhares de assinaturas.  

No encontro, registrou-se o ataque que o Sindicato dos Metroviários de São Paulo vem recebendo 

da empresa e as demissões de trabalhadores metroviários. As Centrais Sindicais se solidarizaram 

com os trabalhadores e a entidade.  

Os sindicalistas também manifestaram repúdio pelas práticas antissindicais observadas em 

outras unidades do país e em outros locais do estado e, por isso, as Centrais vão solicitar 

audiência com o governador de São Paulo para um diálogo no sentido de garantir o direito de 

organização e manifestação.  

Os próximos passos unitários das Centrais serão os seguintes:  

• Julho será o mês para intensificar, todos os dias, nos locais de trabalho, nas praças e nos 

locais públicos, a coleta de assinaturas no abaixo-assinado contra o fim da aposentadoria. O 

prazo para conclusão da coleta de assinaturas é 4 de agosto. Solicitamos a todos que 

organizem atividades conjuntas de coleta das assinaturas.  

• Prazo para a entrega dos abaixo-assinados na sede nacional da sua Central Sindical: 8 de 

agosto.  

• Entrega do abaixo-assinado das Centrais no Congresso Nacional: 13 de agosto, em Brasília.  



 

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 

Federação de Sindicatos de Trabalhadores Técnico-
Administrativos em Instituições de Ensino Superior Públicas 
do Brasil 

Fundada em 19 de dezembro de 1978 

 

JUL-02 

• Apoiar, valorizar e participar do Ato Nacional dos estudantes durante o Congresso da UNE, 

em Brasília, em 12 de julho, pela valorização da educação, incluindo a defesa da 

aposentadoria. No mesmo dia, a orientação é para que a classe trabalhadora se mobilize nos 

estados e nas cidades pela coleta de assinaturas dos abaixo-assinados.  

• Apoiar e participar da Marcha das Margaridas em 14 de agosto, também em Brasília.  

• Apoiar e participar da luta dos professores, coordenada pela CNTE, em 13 de agosto.  

• Próxima reunião das Centrais Sindicais: 16 de julho.  

   

CUT - Central Única dos Trabalhadores  

Força Sindical  

UGT - União Geral dos Trabalhadores 

CTB - Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil 

NCST - Nova Central Sindical de Trabalhadores 

CSB - Central dos Sindicatos Brasileiros  

CGTB - Central Geral dos Trabalhadores do Brasil 

CSP-Conlutas - Central Sindical e Popular Conlutas  

Intersindical - Instrumento de Luta e Organização da Classe Trabalhadora Intersindical - Central 

da Classe Trabalhadora 

Pública - Central do Servidor 
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FASUBRA ORIENTA AS ENTIDADES DE BASE A PARTICIPAREM DA  

16ª CONFERÊNCIA NACIONAL DA SAÚDE 

  

No período de 04 a 07 de agosto, em Brasília, será  realizado o maior evento de participação social 

no Brasil. Organizada pelo Conselho Nacional de Saúde e realizada pelo Ministério da Saúde, a 

Conferência, nesse momento da conjuntura, traz como tema principal - Democracia e Saúde e 

os eixos temáticos: Saúde como direito, consolidação dos princípios dos Sistema Único de 

Saúde (SUS) e financiamento do Sistema Único de Saúde (SUS). Nesse sentido, a DN da 

FASUBRA solicita que as entidades de base enviem o mais rápido possível, o quantitativo de 

delegadas e delegados eleitos para esta conferência. Antecedendo a conferência a Federação 

pretende realizar uma reunião para definir estratégias para atuação durante a realização da 

Conferência. 

  

FASUBRA REALIZARÁ O ENCONTRO DE MULHERES 

  

Com a compreensão de que as mulheres devem exercer seu protagonismo na luta de classe e 

retomando sua orientação para o fortalecimento da política aprovada em seu planejamento, a 

Direção da FASUBRA  realizará no período de 12 a 14 de agosto de 2019 realizará o Encontro 

Nacional da Mulher Trabalhadora, que ocorrerá simultaneamente ao período de realização da 

Marcha das Margaridas, atividade que já está incorporada ao calendário da Federação. 

A ideia é aproveitar o espaço e diminuir custos para as entidades que já acataram a orientação 

de enviar representantes para a Marcha das Margaridas.  

Para tal, orienta todas as entidades de base a enviarem o máximo possível de mulheres para 

participar desse importante evento.  

Enviaremos posteriormente a programação. 
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REUNIÃO FONASEFE - RELATÓRIO 

  

Relatório da reunião do Fonasefe realizada em 04 de julho de 2019. 

Entidades presentes: Asfoc (Apoena Faria), Assibge sn (Paulo Lindesay, Cleide Lopes Viana) 

Fasubra (Toninho Alves), Fenajufe (Fernando Freitas, Isaac Lima, Erolon Sampaio, Fabiano dos 

Santos, Charles Costa, José Aristeia, Luciana Pacheco, Thiago Duarte Gonçalves), Fenasps, 

Sindireceita (Ricardo Ramos). 

PAUTA DA REUNIÃO 

1) INFORMES E AVALIAÇÃO DE CONJUNTURA; 

2) MOBILIZAÇÃO E CAMPANHA CONTRA A REFORMA DA PREVIDÊNCIA; 

3) 12 DE JULHO DIA NACIONAL DE LUTAS; 

4) OUTROS 

 Encaminhamentos e indicações 

1) Orienta-se que as entidades nos estados façam pressão aos parlamentares. Em Brasília serão 

realizadas ações no aeroporto na segunda-feira à tarde (08.07) e na terça-feira (09.07) pela 

manhã cobrando que os parlamentares votem contra a reforma da previdência; 

2) De 8 a 11 de julho, nos estados, intensificar a denúncia à Reforma da Previdência e aos 

parlamentares que já se declaram a favor da reforma da previdência, divulgando seu nome e 

fotografia em cartazes; 

3) Denunciar os parlamentares que na comissão especial votaram a favor da Reforma da 

Previdência, a Fenajufe é responsável por elaborar uma arte para redes sociais; 

4) A Fenajufe e Fasubra irão providenciar arte e modelo de Outdoor para as entidades que 

queiram expor nos estados o rosto dos parlamentares que já declaram apoio à PEC 06/2019; 

5) Chamamento às bases das entidades para estarem presentes desde o dia 10.07 em Brasília; 
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6) 11 de julho: dado a possibilidade de votação da reforma da previdência na próxima semana, 

realizar ato público, às 10 horas no Anexo II da Câmara. Sinasefe é responsável por um cartaz; 

7) 12 de julho participar do Ato contra a reforma da previdência, os cortes na educação e em 

defesa na educação em Brasília, concentração às 10 horas no Museu Nacional; 

8) A FENASPS imprimir a carta contra a reforma da previdência para ser utilizada nas atividades 

de pressão aos parlamentares; 

9) Pautar em reunião futura o debate sobre orçamento federal LOA 2019 e PPA; 

10) Elaborar o texto à sociedade brasileira dando ênfase à importância da previdência social para 

os municípios brasileiros.  

 Debate para entidades fazerem 

• Uma caravana a Brasília dia 13 de agosto participando da Marcha das Margaridas, contra 

a reforma da previdência; 

• O Ingresso de ação judicial contra a propaganda do governo na mídia a favor da reforma 

da previdência, a exemplo das ações de 2017 que impediram a vinculação de propaganda 

contra a PEC 287 por alguns dias. 

A próxima reunião do FONASEFE será realizada dia 9 de julho, terça-feira, às 17 horas na 

sede da FASUBRA, endereço é Setor Comercial Sul (SCS), quadra 06, Bloco A, Edifício 

Bandeirantes 2ª Andar, Sala 207. 

  

CALENDÁRIO 

JULHO 

11 Audiência Pública para discutir “as relações institucionais entre os diversos setores 

da comunidade universitária e o governo federal” – 10h – Câmara dos Deputados. 

12 Dia Nacional de Luta em defesa da Educação 

25 Dia Internacional da Mulher Negra Latino Americana Caribenha 
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AGOSTO 

04 a 07 Conferência Nacional de Saúde – Brasília/DF 

12 a 14 Encontro Nacional de Mulheres - Brasília/DF 

13 e 14 Marcha das Margaridas - Brasília/DF 

  

 


