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Brasília, 21 de outubro de 2019.

PLENÁRIA NACIONAL DA FASUBRA 7 E 8 DE DEZEMBRO
A Direção Nacional da FASUBRA, após contatos de várias entidades de base em relação a data
agendada para a próxima Plenária, sensível aos argumentos apresentados, informa a alteração na
data para os dias 7 e 8 de dezembro de 2019, em Brasília/DF.
Informa, na oportunidade, que o edital de convocação para a referida plenária será publicado no
decorrer dessa semana.

RELATÓRIO DA REUNIÃO DO FONASEFE
REALIZADA EM 17 DE OUTUBRO
Entidades presentes: ANDES-SN (Carolina de M. Santos e Jose Valdo Cunha), Condsef/Fenadsef,
(Rogerio A. Expedito, Jussara Griffo e Gilberto J. Cordeiro), CUT (Pedro Armengol de Souza); Fasubra
(Vania H. Gonçalves, Jose Maria Castro e Tania Tereza), Fenasps (Laurizete Gusmão), SINAL (Paulo
Lino), SINAIT (Marco Aurélio), Fenajufe, SINDIRECEITA (Sergio Ricardo)
Pauta:
1) Informes e Avaliação de Conjuntura;
2) Reforma da Previdência
3) Seminário “O DESMONTE DO ESTADO SOCIAL BRASILEIRO CAUSAS, CONSEQUÊNCIAS E
CONTRADIÇÕES “ 29/10/19
4) Ato Nacional dia 30/10/19 contra as privatizações e em defesa dos serviços públicos
5) outros assuntos. (Pauta de reivindicação)
A Coordenação da Mesa foi feita por Rogério A. Expedito. Inicialmente foram prestados informes
pelas entidades presentes onde durante os informes foi dado ênfase para os encaminhamentos que
estão sendo realizados para o dia Nacional de luta em 30 de outubro que está sendo organizados
por diversos setores do serviço público.
A reunião também, discutiu a continuidade dos encaminhamentos contra a reforma da
Previdência que está no Senado e a organização do seminário do dia 29 de outubro que irá debater
os ataques do Governo Bolsonaro aos serviços e aos servidores públicos bem como o desmonte das
instituições públicas, as privatizações e as alternativas para contrapor ao projeto do governo.
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Encaminhamentos:
1) Sobre a reforma da previdência ficou definido que estaremos dando continuidade à
campanha de esclarecimentos sobre os efeitos nefastos da reforma e continuar a
denúncia do(a)s parlamentares que votaram contra o povo. Para tanto, além das
atividades dos aeroportos o FONASEFE, fará uma LIVE com os advogados do Fórum com
transmissão ao vivo e simultânea através dos sites das entidades para esclarecer a
reforma. O Fonasefe realizará também um encontro do Jurídico para discutir a
jucialização da reforma. No dia 18 será feita uma reunião com a Comissão de
comunicação do ANDES-SN, CONDSEF e FENASPS para organizar os encaminhamentos.
2) Foi definido local e programação do seminário do dia 29 de outubro. Sendo que dia 18
será enviado a convocatória, programação e orientações para as entidades nacionais
enviarem as suas de base.
3) Para o dia 30 de outubro – Dia Nacional de luta em defesa dos serviços públicos e
contra as privatizações ficou definido que as entidades do FONASEFE irão convocar a
categoria para vir em caravanas. As entidades que não tiverem condições de fazerem
caravana deverão discutir a doação de no mínimo R$ 2.000,00 para garantir a
participação dos servidores e movimentos sociais do entorno de Brasília. A doação deve
ser feita para CONDSEF que organizara a vinda das pessoas para o ato.
4) O FONASEFE irá cobrar o agendamento de reunião com o Governo, para tratar da
cobrança de reposta a nossa pauta de reivindicações.
5) Calendário:
- 22 de outubro reunião na CUT DF para discutir o dia 30/10;
- 29 de outubro seminário “Austeridade, Privatizações e Minimização do Estado: a
agenda do Governo Bolsonaro e seus impactos na sociedade e no serviço público”
- 30 de outubro dia NACIONAL DE LUTA em defesa dos serviços públicos e contra as
privatizações.
FONASEFE – Fórum das Entidades Nacionais dos Servidores Públicos Federais
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VI ENCONTRO NACIONAL DOS APOSENTADOS É ESTA SEMANA VEJA A PROGRAMAÇÃO

A Direção Nacional da FASUBRA Sindical, por meio da Coordenação de Aposentados e Assuntos de
Aposentadoria, seguindo seu planejamento estratégico e diante dos vários ataques em curso e da
conjuntura atual do país, promove o VI Encontro Nacional dos Aposentados nos dias 24 e 25 de
outubro, no Teatro dos Bancários, na EQS 314/315 – Bloco A – Asa Sul, Brasília/DF.
Durante o encontro diversos temas de interesse da categoria serão discutidos, entre eles: planos de
saúde e perdas na Seguridade Social e as novas legislações que atingem os Aposentados do serviço
público.
O encerramento será realizado na noite do dia 25 de outubro, com jantar de confraternização e
apresentações culturais, portanto, os participantes devem se programar para retornarem apenas
no dia 26 de outubro.
Este momento de ataque à Educação, à Saúde, à Previdência, aos trabalhadores e à população pelo
Governo Bolsonaro mais do que nunca exige mobilização! Resistir para existir! Ainda não fez seu
credenciamento? Acesse o link.
Programação do Encontro dos Aposentados
DIA 24
8h30 – Abertura – Apresentação do coral Vozes do Cerrado do SINT – IFESgo;
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10h30 – Grupos de Trabalho;
14h00 – Planos de Saúde e perdas na Seguridade Social – Dr. Diego Cherulli;
16h30 – Grupos de Trabalho.
DIA 25
8h30 – As novas legislações que atingem os Aposentados do serviço público – Dr. Cláudio Santos da
Silva;
10h30 – Grupos de trabalho;
14h00 – Saúde e Cuidados na Terceira Idade – Priscila Vasconcelos;
16h30 – Encerramento – Apresentação do coral Vozes do Cerrado do SINT – IFESgo;
20h30 – Jantar de encerramento.

FASUBRA SINDICAL APOIA O OUTUBRO ROSA

A FASUBRA Sindical apoia a campanha mundial de conscientização denominada “Outubro Rosa”,
que busca alertar as mulheres para a necessidade e importância da prevenção e do diagnóstico
precoce do câncer de mama e, mais recentemente, do câncer de colo de útero. Dados do INCA
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(Instituto Nacional do Câncer) afirmam que o câncer de mama é o tipo de doença mais comum entre
as mulheres no Brasil e no Mundo, sendo que no Brasil corresponde a 29% dos novos casos de
câncer a cada ano.
A campanha de conscientização remonta à última década do século 20, quando o laço cor-de-rosa
foi lançado pela Fundação Susan G. Komen for the Cure e distribuído aos participantes da primeira
Corrida pela Cura, realizada em Nova York, em 1990 e, desde então, promovida anualmente em
diversas cidades (www.komen.org).
No Brasil, as campanhas de conscientização sobre o câncer de mama iniciaram em 2002 e, a partir
de 2011, sobre o câncer de colo do útero em diversos estados. A publicidade adotou o tom de rosa
como motivador da campanha e ações em mídias sociais também tendem a ser reforçadas durante
este mês. Diversos monumentos, casas e locais públicos são iluminados com a cor rosa durante todo
o mês de outubro para chamar atenção da população.
A FASUBRA Sindical também participa da campanha e divulgará em todos os seus veículos de
comunicação uma referência ao movimento neste mês. A Federação orienta e convida as entidades
de base a participarem do outubro Rosa divulgando a ação.

CALENDÁRIO
OUTUBRO
24 e 25

Encontro de Aposentados – Brasília / DF

29

Seminário sobre Serviço Público Fonasefe e Fonacate

30

Ato Nacional contra as privatizações e em defesa dos serviços públicos
NOVEMBRO

08 a 10

Reunião GT Comunicação – Brasília / DF

09 e 10

GT Políticas Sociais – Brasília / DF

18 a 23

XXVIII Seminário Nacional de Segurança IPE e EBTT – João Pessoa / Pb

29 e 30

Encontro de Raça e Etnia – Brasília / DF
DEZEMBRO

06

Seminário LGBTI – Brasília / DF

07 e 08

Plenária Nacional - Brasília / DF
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