JUL-05

Federação de Sindicatos de Trabalhadores Técnico-Administrativos
em Instituições de Ensino Superior Públicas do Brasil
Fundada em 19 de dezembro de 1978

Brasília, 31 de julho de 2019.

FASUBRA SE POSICIONA CONTRA O FUTURE-SE E COBRA, MAIS UMA VEZ,
REUNIÃO COM O MEC!
A DN FASUBRA, mais uma vez, encaminhou ofício cobrando reunião com o Ministro da Educação
para tratar da pauta de reivindicações da categoria, além de outros temas relacionados a nossa
categoria. O MEC tem ignorado as entidades sindicais e estudantis, se nega a dar retorno sobre
suas demandas e a discutir as propostas apresentadas para as Instituições Públicas de Ensino
Superior. Mesmo assim, mantém a política de entrega das universidades para o mercado, por
meio do projeto Future-se. Além disso, assume os cortes de orçamento apresentados pelo
Ministério da Economia. O último corte ocorreu nesta terça feira (30), quando o governo federal
bloqueou mais R$ 348 milhões do orçamento do MEC. Esse corte soma-se a um
contingenciamento ainda maior, de R$ 1.442 bilhão, referente ao terceiro bimestre deste ano.
Segundo o Ministério da Economia, o bloqueio de recursos que foi apresentado é porque os
técnicos revisaram para baixo a previsão de crescimento da economia, de 1,6% para 0,8%. Já é a
terceira revisão orçamentária neste ano por parte do governo para cumprir a meta de resultado
das contas públicas e a área mais afetada é a educação. O somatório dos cortes já atinge o valor
de R$ 6,1 bilhões neste ano.
Com mais esse ataque, o governo tenta definitivamente sufocar financeiramente as IPE e aprovar
o projeto FUTURE-SE, como a única alternativa de sustentabilidade financeira das instituições.
A FASUBRA já se posicionou contrária aos cortes da educação e ao projeto Future-se e tem
denunciado o impacto dessa política desastrosa por parte do MEC que levará as universidades e
institutos a fecharem as portas no segundo semestre de 2019. A nossa resposta será nas ruas
com a greve geral da educação no dia 13 de agosto em todo do o país.
Também orientamos que as entidades de base combatam o projeto do MEC nas instituições,
quando apresentado pelos reitores nos conselhos universitários ou em outros espaços. A DN da
FASUBRA entende que este projeto ataca a autonomia universitária, entrega as universidades à
iniciativa privada e também altera a forma da contratação de técnico-administrativos(as).
Nesse sentido, travaremos longa batalha para barrar mais esse projeto do governo, pois ele ainda
tramitará no parlamento para sua aprovação, uma vez que exige a modificação explícita de 16
leis vigentes, para ser implementado.
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A DN da FASUBRA tem participado de diversas ações em Brasília contra o projeto do MEC e
orientado a base a se mobilizar nos estados. Exemplo dessas ações, foi a participação do plantão
da Federação que esteve na porta do MEC dia 16, quando foi realizada a reunião com os reitores
e no protesto realizado no INEP, quando da apresentação do “Future-se” à imprensa (17).
A DN também realizou uma reunião com a ANDIFES e cobrou dos reitores uma postura mais dura
contra esse projeto. Com a posse da nova diretoria da Associação, já está agendada uma nova
rodada de reunião para o dia 7 de agosto. A DN da FASUBRA em conjunto com as entidades da
educação constituirá um grupo para avaliar o projeto do MEC e apontar o conjunto de ataques
contido nele para as entidades, parlamentares, além de criar um processo de mobilização
conjunta que possa barrar o projeto.
Na próxima semana, o governo pretende dar continuidade a aprovação da reforma da
Previdência, a previsão é que a Câmara dos Deputados retome a votação da PEC no próximo dia
6 de agosto e o presidente da Câmara pretende aprovar o texto até o dia 8 de agosto em 2º turno.
A FASUBRA em conjunto com as entidades do FONASEFE e centrais sindicais, os movimentos
sociais e trabalhadores de todos os setores irão se mobilizar em todo o país, com atos e
paralisações nos estados e em Brasília, conforme orientações abaixo.
Frente a mais este ataque a DN da FASUBRA orienta:
- construção e participação de comitês ou fóruns unificados entre os segmentos da comunidade
acadêmica e das cidades e estados com as diversas categorias para organizar as mobilizações de
06 e 13 de agosto;
- Paralisação no dia 06 de agosto com ato nas cidades, nos estados e em Brasília;
- Participação e apoio na organização da vigília em Brasília, pela direção em plantão e as
entidades de base próximas a Brasília;
- Manter a pressão aos parlamentares nos aeroportos na primeira semana de agosto;
- As entidades de base próximas a Brasília devem participar da vigília da votação da reforma de
previdência no dia 06;
- Greve da educação no dia 13 de agosto - Luta em defesa da educação e contra a reforma da
previdência;
- Pressão nos reitores para que não façam a adesão ao projeto Future-se e realizem nas
universidades debates e atividades públicas sobre o projeto;
- Atuar nos Conselhos Universitários contra a adesão do projeto Future-se nas universidades;
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- Realizar debates, seminários e audiências públicas para denunciar os cortes da educação e o
projeto Future-se;
- Continuar com as campanhas de agitação da denúncia contra a reforma da previdência com a
coleta de assinatura dos abaixo-assinados, bem como via redes sociais e outdoors, dos
parlamentares que votaram na PEC-06.

DIA 12 A 14 DE AGOSTO – FASUBRA REALIZARÁ O ENCONTRO NACIONAL DE
MULHERES
No período de 12 a 14 de agosto, a FASUBRA Sindical promove o Encontro Nacional de Mulheres
Trabalhadoras, em Brasília/DF, para debater as principais lutas das mulheres e denunciar os
atuais retrocessos em direitos sociais. O primeiro dia do evento, dia 12/8, será realizado no
anfiteatro 9 da Universidade de Brasília (UnB) e terá a seguinte programação:
•

Manhã - debate sobre a reforma da Previdência (PEC 6/19);

•

Tarde – discussão sobre o projeto do MEC Future-se e demais ataques à Educação;

•

Fim do dia - Atividade cultural.

É importante destacar que, no dia 13 de agosto, será incorporado também à Greve Nacional em
defesa da Educação e contra a reforma da Previdência. Neste dia será realizado um grande ato
em Brasília, além das mobilizações e paralisações em todo o país. No dia 13 à tarde e no dia 14
de agosto, as atividades serão incorporadas à 6ª edição da Marcha das Margaridas, atividade que
já faz parte do calendário da Federação.
Com o tema “Brasil com soberania popular, democracia, justiça, igualdade e livre de violência”, a
maior manifestação de mulheres da América Latina envolve milhares de agricultoras familiares,
indígenas, quilombolas, ribeirinhas, pescadoras, marisqueiras, geraizeiras, quebradeiras de coco
babaçu e extrativistas, entre outras trabalhadoras, para apresentar uma plataforma política em
defesa das mulheres.
A Coordenação da Mulher Trabalhadora da FASUBRA orienta todas as entidades de base a
enviarem o máximo possível de mulheres para participar desse importante evento.
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FASUBRA ORIENTA AS ENTIDADES A DENUNCIAREM OS PARLAMENTARES QUE
VOTARAM CONTRA A NOSSA APOSENTADORIA

A FASUBRA preparou CARDS com os deputados que votaram no 1° turno na Câmara a favor da
Reforma da Previdência e disponibilizará para as entidades divulgarem em seus meios de
comunicação. A lista feita a partir dos estados representada os 379 parlamentares que traíram o
povo e votaram contra o direito à aposentadoria.
A votação em 2° turno na Câmara está prevista para o dia 6 de agosto e depois ocorrerá a votação
em dois turnos no Senado, também previsto para o encerramento no mesmo mês. Ainda teremos
uma forte batalha pela frente, a pressão é fundamental para barrar a reforma e, uma das formas,
é denunciando os deputados e senadores que atacam os direitos da classe trabalhadora.
A DN da FASUBRA tem atuado dentro e fora do Parlamento e orienta as entidades de base a
continuar a pressionar os parlamentares nas suas bases eleitorais, utilizando as mídias
alternativas, outdoors, panfletos e atos nos aeroportos.
A FASUBRA disponibilizará em breve no site os deputados e os partidos que são contrários aos
nossos direitos. Pressão neles!

FASUBRA PARTICIPA DA 16ª CONFERÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE

Inicia no próximo domingo (4/8) e vai até a quarta-feira (7/8), em Brasília/DF, no Pavilhão de
Exposições do Parque da Cidade, a 16ª Conferência Nacional de Saúde, um dos maiores eventos
de participação social no Brasil. O evento deve reunir cerca de cinco mil pessoas e vai debater a
saúde pública como direito de todos e a democracia brasileira.
Organizada pelo Conselho Nacional de Saúde (CNS) 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).
Delegados e delegadas da base da FASUBRA Sindical de todo o país, coordenadores da Federação,
representantes de movimentos sociais, entidades sindicais, conselheiros de saúde, usuários,
trabalhadores e gestores do SUS, entre outros, vão debater as diretrizes de políticas públicas para
o Plano Plurianual 2020-2023 e do Plano Nacional de Saúde.
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

JUL-05

Federação de Sindicatos de Trabalhadores Técnico-Administrativos
em Instituições de Ensino Superior Públicas do Brasil
Fundada em 19 de dezembro de 1978

A 16ª Conferência (8ª+8 = 16) – referencia-se na 8ª Conferência, realizada logo após a
redemocratização e cujo resultado gerou as bases para a seção “da saúde” na Constituição
Federal de 1988, com a criação do Sistema Único de Saúde – SUS), o que consolidou a Saúde como
direito de todos(as) e como dever do Estado.
Veja a programação.

RELATÓRIO DA REUNIÃO DO FONASEFE – DIA 23/07

Entidades presentes - Andes (Jacqueline R. Lima), Condsef/Fenadsef, (Rogerio A. Expedito)
Fasubra (Leticia Figueiredo e Luan Diego Badia), Fenajufe (Fernando Freitas), Fenasps
(Laurizete Gusmão), Sinal (Paulo Lino), Sinasefe (Paulo Reis), Sinait (Marco Aurélio), Fenajufe
(Fernando Freitas), Sintibacen (Del Santos).
PAUTA DA REUNIÃO:
INFORMES E AVALIAÇÃO DE CONJUNTURA;
Definição das Estratégias de mobilização contra a Reforma da Previdência no mês de agosto e
campanha de denúncia dos parlamentares que votaram pelo fim da aposentadoria.
13 DE AGOSTO DIA NACIONAL DE LUTAS;
OUTROS ASSUNTOS (Per capita do governo para planos de saúde)
A Coordenação da Mesa foi composta por Jacqueline R. Lima e Rogerio A. Expedito
Inicialmente foram prestados esclarecimentos que o rateio de R$ 5.000,00 reais é para
pagamento da elaboração de uma nota técnica a ser entregue ao governo referente a proposta
apresentada pelo FONASEFE de nova tabela do repasse da Per capita. Informado ainda que este
compromisso foi assumido na última reunião com o governo onde seria enviado um documento
técnico justificando a proposta. As bases da proposta elaborada contem determinações da
Agencia Nacional de Saúde onde entre o menor valor e o maior valor fosse de no máximo 6 vezes,
assim a proposta aumenta substancialmente o valor final em seis vezes e aplica a
proporcionalidade entre as faixas etárias, pois no mercado quanto maior a faixa etária maior o
valor do plano. Após os esclarecimentos ficou acertado a contração da Rodarte empresa
especializada na elaboração deste tipo de documento técnico.
Produção de material (Comissão FENAJUFE, CONDSEF e FONACATE): O material produzido,
inclusive cards com a imagem dos deputados serão encaminhados por e-mail.
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Encaminhamentos:
25 de julho – Reunião das assessorias de imprensa para apresentação discussão e definição do
formato dos materiais esclarecendo os efeitos nocivos da reforma para os servidores e a
sociedade. Nessa reunião haverá a definição do formato dos materiais que serão distribuídos
denunciando os parlamentares que votaram com o governo e contra os interesses da classe
trabalhadora. Após esta definição faremos cotação de empresas para produção de materiais e
mídias que as equipes de comunicação das entidades não tiverem condições de produzir.
Confirmada a presença das assessorias de comunicação das seguintes entidades: ANDES-SN,
SINAIT, FENAJUFE, CONDISEF, SINAL, SINTIBACEN, FASUBRA, FENASPS.
- 5 a 09 de agosto – Semana de atividade em Brasília e nos estados buscando intensificar a
pressão sobre os parlamentares senadores e deputados nos aeroportos, devendo nos aeroportos
dos estados ser feito o bota fora e em Brasília a recepção no aeroporto segunda à tarde e terça
de manhã. No restante da semana serão feitas atividades nos gabinetes buscando dialogar com
os parlamentares (deputados e senadores) sobre os efeitos nefastos da reforma e solicitando o
voto não a reforma.
- 05 de agosto - 17 horas em frente ao Museu Nacional. Incorporar o Ato Nacional Unificado
“Saúde, Democracia e Direitos Sociais” promovido pelo Conselho Nacional de Saúde, no âmbito
da 16a Conferência Nacional de Saúde.
- 06 de agosto – 14 horas Ato no anexo 2 da câmara dos deputados contra a reforma da
previdência.
- 06 de agosto – Reunião do Jurídico em Brasília para debate sobre os projetos que atacam os
servidores e suas organizações. Esta reunião foi agendada pelas assessorias devendo as
entidades do FONASEFE garantirem os advogados e caso queiram um diretor da área.
- 13 de agosto – Dia Nacional de Mobilização e Paralisações e Greves, em defesa da educação,
emprego e pela aposentadoria (contra a Reforma da previdência)
- 14 de agosto – incorporar a Marcha das Margaridas e a Marcha das Mulheres Indígenas em
Brasília.
A próxima reunião do FONASEFE será realizada dia 30 de julho, terça-feira, às 16 horas.
Reunião das assessorias de imprensa quinta-feira as 15 horas na sede do ANDES-SN para discutir
os materiais a serem produzidos.
FONASEFE – Fórum das Entidades Nacionais dos Servidores Públicos Federais
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Relatório elaborado por Jacqueline R. Lima e Rogerio Antônio Expedito
CALENDÁRIO
AGOSTO
04 a 07

Conferência Nacional de Saúde – Brasília/DF

6

Grande Mobilização Nacional: Realizar atos, paralisações e manifestações em
Brasília e nos Estados contra a reforma da Previdência

13

Greve Nacional da Educação e contra a reforma da Previdência

12 a 14

Encontro Nacional de Mulheres - Brasília/DF

13 e 14

Marcha das Margaridas - Brasília/DF

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

