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Brasília, 31 de outubro de 2019. 

ERRATA 

 

No ID do dia 21/10/2019, ao comunicar a alteração da data da Plenária Nacional da FASUBRA 

Sindical, publicamos que seria nos dias 07 e 08 de dezembro, no entanto, o período é de 06 a 08 

de dezembro.  

No dia 06 de dezembro de 2019, primeiro dia da Plenária Nacional, a Coordenação LGBTI realizará 

o III Seminário LGBTI da FASUBRA Sindical, sendo este ainda mais importante, tendo em vista que 

será o primeiro desde a vitoriosa criação desta Coordenação em nosso último CONFASUBRA. Para 

tanto, orientamos que as técnicas e técnico-administrativos em educação que sejam LGBTI 

busquem ser eleitas e eleitos em suas assembleias nas entidades de base, para que possam 

participar desse necessário momento formativo e de luta de um dos segmentos da sociedade que 

mais tem sido atacado durante o governo Bolsonaro, declaradamente LGBTfóbico.  

O Seminário será aberto para delegadas e delegados hetero e cis que também precisam se informar 

e formar sobre esta pauta, porém, atentamos para que se priorize o envio de representantes LGBTs! 

 

GT POLÍTICAS SOCIAIS 

  

Em função de adequação de agenda, a Direção Nacional comunica que o GT  Políticas Sociais teve 

sua data alterada para os dias 30 de novembro e 1º de dezembro. A Direção Nacional da FASUBRA 

solicita que as entidades de base enviem representantes para a reunião do grupo de trabalho que 

ocorrerá nos dias 30 de novembro e 1º de dezembro de 2019, em Brasília DF, com a seguinte 

proposta de trabalho: 

Construir a programação do Encontro de Políticas Sociais da FASUBRA que terá como objetivo o 

estabelecimento de debates sobre políticas públicas com os temas a seguir: 
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* Acesso e permanência de trabalhadoras e trabalhadores TAEs nas instituições públicas de 

ensino, com foco na juventude e nos trabalhadores com deficiência; 

* Impactos ambientais nas atividades laborais dos trabalhadores TAEs e como estes poderão 

contribuir para a preservação do meio ambiente. 

Para organizar a estrutura necessária à realização do encontro, a DN solicita que seja informado até 

o dia 15/11, o número de representantes com a relação nominal dos participantes. 

GT COMUNICAÇÃO 

 

A Direção Nacional da FASUBRA convoca as entidades filiadas a enviarem suas coordenações de 

comunicação ou representação para a reunião do GT de Comunicação, que vai ocorrer nos dias 8, 9 

e 10 de novembro, e terá como tema “Avançar com a rede de comunicação da FASUBRA”. O encontro 

será realizado na sede da FASUBRA, localizada no Setor Comercial Sul (SCS) – Quadra 06 – Bloco A 

– Edifício Bandeirantes, 2º andar – sala 205. 

Na primeira parte, a reunião irá debater a comunicação sindical em tempos de governo Bolsonaro, 

a fim de armar a categoria para a disputa contra-hegemônica na guerra da informação. 

No segundo momento usaremos como base de elaboração as resoluções do último Encontro 

Nacional de Comunicação e o Plano de Comunicação 2018/2021 da Federação. 

Faça a inscrição para o GT até o dia 6/11 no link: https://form.jotformz.com/92893855603671 

FÓRUM NACIONAL POPULAR DE EDUCAÇÃO 

 

A Comissão de Educação da Câmara dos Deputados concedeu nesta terça-feira (dia 29/10) o Prêmio 

Darcy Ribeiro de Educação 2019 ao Fórum Nacional Popular da Educação (FNPE). Os demais 

premiados foram o professor Jayse Antônio da Silva Ferreira (Escola de Referência em Ensino 

Médio Frei Orlando, de Itambé/PE) e a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação 

https://form.jotformz.com/92893855603671
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(Undime). A FASUBRA Sindical faz parte do FNPE, que reúne 35 entidades nacionais da área 

educacional, estudantis, acadêmicas e sindicais. 

A deputada professora Rosa Neide (PT/MT) defendeu a indicação do FNPE ao prêmio. “No nosso 

juízo, o Fórum é um estratégico espaço político e democrático de construção de políticas 

educacionais em que mais entidades estão se somando, justamente para fazer valer a 

implementação dos planos de educação, para garantir direitos”, destacou a deputada, que reforçou: 

“uma educação para todos e todas é uma conquista desse tipo de coletivo. São atores coletivos que 

produzem resistência e avanços em nosso país. No atual contexto, não podemos abrir mão da 

resistência”. 

Representando o FNPE, a professora Adércia Hostin recebeu a medalha e o diploma de menção 

honrosa. “Darcy Ribeiro já colocava que a crise na educação é um projeto. E o Fórum Nacional 

Popular da Educação tem na sua veia o transformar, e não só resistir. É um espaço para combater 

esse projeto, que não quer que a educação seja gratuita, laica, inclusiva, pública e de gestão pública. 

Os processos de ruptura democrática pelos quais passou o país guardam em comum a redução 

drástica de direitos sociais, entre eles, a educação”, refletiu Adércia Hostin em seu discurso de 

agradecimento. A professora também defendeu a qualidade no ensino público, mais investimentos, 

a implantação do Piso Salarial Nacional, a valorização da carreira dos profissionais da educação e 

uma escola democrática e autônoma, como espaço de liberdade e pensamento crítico: “Somos 

contra organizações e grupos fascistas como os que querem “Escola sem Partido”, “Lei da Mordaça” 

e educação domiciliar”, pontuou. 

Prêmio Darcy Ribeiro de Educação 

A premiação é concedida anualmente, com entrega de diploma de menção honrosa e outorga de 

medalha com a efígie de Darcy Ribeiro, a três personalidades ou entidades cujos trabalhos ou ações 

mereceram especial destaque na defesa e promoção da educação no Brasil. Ex-senador, o 

antropólogo Darcy Ribeiro (1922-1997) foi um dos fundadores da Universidade de Brasília (UnB). 

No seu último ano de vida, dedicou-se especialmente a organizar a Universidade Aberta do Brasil, 
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com cursos de educação a distância; e a Escola Normal Superior, para a formação de professores de 

1º grau. 

FRENTE PARLAMENTAR MISTA EM DEFESA DO SERVIÇO PÚBLICO  

 

A FASUBRA esteve presente no lançamento da Frente Parlamentar Mista em Defesa do Serviço 

Público, que ocorreu no dia 23 de outubro, no auditório Nereu Ramos da Câmara dos Deputados. 

Importantíssimo lançamento neste momento em que todos os servidores públicos estão sendo 

atacados pelo governo Bolsonaro, por meio do ministro privatista Paulo Guedes, com sua proposta 

de Reforma Administrativa, que segue a mesma estratégia de destruição total dos direitos sociais e 

a redução dos serviços públicos prestados ao cidadão. Até agora estão previstas medidas como 

terceirização, fim das licenças e gratificações, redução das carreiras, da jornada de trabalho com 

redução de salários e fim da estabilidade.  

 

ENCONTRO DE APOSENTADOS 

 

A FASUBRA Sindical realizou nos dias 24 e 25 de outubro o VI Encontro Nacional de 

Aposentados(as), Aposentandos(as) e Pensionistas, no Teatro dos Bancários, em Brasília. 

Durante os dois dias, os 201 participantes discutiram a situação atual dos trabalhadores do serviço 

público, em especial a dos aposentados frente às normas prejudiciais impostas pelo governo.  

A reforma da Previdência e suas implicações na vida dos aposentados, aposentandos e pensionistas, 

como mudanças nas aposentadorias e pensões foi um dos temas de debate.  

O advogado Luís Fernando, da Assessoria da FASUBRA, destacou a importância de se conhecer as 

novas normas para não serem prejudicados.  
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O alto preço dos planos de saúde para os mais idosos e as perdas na Seguridade Social foi 

amplamente debatido pelo advogado Diego Cherulli, que apresentou um quadro preocupante para 

quem paga planos de saúde. 

A assistente social Priscilla Vasconcellos, falou sobre Saúde e Cuidados na Melhor Idade, 

apresentando um quadro de dependência e necessidades da pessoa idosa, com enfoque nos 

aposentados das universidades. Defendeu também, a necessidade dos sindicatos fazerem trabalho 

de acompanhamento e valorização dos aposentados(as) e pensionistas. 

Houve a divisão em cinco grupos para avaliação, complementação, alterações e propostas ao 

documento do VI Encontro de Aposentados. Dessas alterações sairá o documento do Encontro, que 

após analisado pela DN será divulgado. 

Os palestrantes alertaram sobre a necessidade de continuar com as mobilizações e movimentos de 

rua porque juridicamente pouco ou nada conseguiremos. 

O Coral Vozes do Cerrado do SINT-IFESgo abrilhantou o Encontro cantando na abertura e no 

encerramento. No repertório músicas populares brasileiras e o Hino Nacional. 

O encerramento contou com um jantar-dançante na casa da FASUBRA. Foi um momento mágico de 

muita alegria. 

SEMINÁRIO SOBRE AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA 

 

A Direção da FASUBRA participou do Seminário sobre Autonomia Universitária realizado no 

Conselho Federal da OAB, no dia 25 de outubro. 

Estiveram presentes, como palestrantes, ex-reitores e membros da OAB, além do presidente da 

Andifes e Andes. 

O seminário teve como foco a necessidade de reafirmação da autonomia universitária e as 

dificuldades impostas às instituições pelo atual governo.  Também foi destacado que após início do 
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governo Temer, de forma consciente e articulada, implementou-se uma política de tentar 

desmoralizar as universidades, seja pelos órgãos de controle com a intenção de sufocar e dificultar  

a plena autonomia de gestão administrativa e financeira da IPES, seja pela ação direta da polícia 

federal com ações midiáticas ocorridas em 2017, uma delas com um fim trágico que culminou com 

o suicídio de um reitor. Vários ataques à liberdade de expressão e de cátedra foram desferidos 

contra as universidades. 

Em 2018 houve diversas  tentativas de cerceamento da liberdade de expressão e de cátedra por 

meio de propostas de lei que defendem a escola sem partido ou escola com mordaça, ações 

novamente da polícia federal e de TREs que, motivados por um falso discurso de imparcialidade 

eleitoral, apreendeu de uma só vez materiais de entidades estudantis e sindicais que, à época, 

estavam exercendo seu direito de expressar sobre os riscos da volta do fascismo no Brasil e como 

esta ideologia poderia ser prejudicial para as universidades e para o livre pensamento e produção 

cientifica. 

Em 2019 vieram os cortes orçamentários contra as federais, o desrespeito às escolhas pelas 

comunidades universitárias para reitores. O atual governo em sua guerra contra a ciência, por 

várias vezes nomeou reitores alinhados com seu projeto de poder. Em alguns casos, nomeando 

pessoas que sequer faziam parte da lista tríplice.  

Defender a universidade pública brasileira é fundamental para a defesa de um país capaz de manter 

sua soberania e levar dignidade a seu povo. 

SEMINÁRIO FONASEFE 

 

A Direção Nacional da FASUBRA Sindical participou nesta terça-feira (29/10) do seminário “O 

Desmonte do Estado Social Brasileiro: Causas, Consequências e Contradições”, realizado no Hotel 

San Marco, em Brasília/DF. O seminário foi organizado em conjunto pelo Fonasefe e Fonacate e 

voltado para os dirigentes sindicais do setor público. A Federação participou da atividade com a 

presença de seis diretores. 
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Durante o encontro foram debatidas medidas do governo Bolsonaro de desmonte dos serviços 

públicos nas áreas da Educação, Ciência e Tecnologia, Controle/arrecadação, Fiscalização e 

Seguridade Social. Os participantes fizeram uma avaliação da conjuntura atual e dos retrocessos 

causados pelas privatizações, reforma da Previdência, Administrativa, Trabalhista e Sindical e seus 

impactos para a sociedade, além de traçar perspectivas de enfrentamento na defesa dos serviços 

públicos e contra a retirada de direitos. 

A FASUBRA Sindical compôs a mesa que discutiu o painel “O direito à Educação, a importância da 

Seguridade Social e da Ciência, Tecnologia e Pesquisa no desenvolvimento do Estado Brasileiro”. A 

coordenadora Rosângela Costa apresentou a visão da FASUBRA sobre o conceito de educação 

pública. Ressaltou os ataques cotidianos sofridos pelas instituições públicas de ensino e a 

necessidade de se construir um processo de resistência nacional para que todos os setores do 

serviço público possam enfrentar com unidade os ataques do governo. 

TRABALHADORES(AS) MANIFESTAM CONTRA O DESMONTE DO 

ESTADO E AS PRIVATIZAÇÕES 

 

Trabalhadores(as) de diversas categorias, entre eles os técnico-administrativos(as) em educação 

participaram de ato na Esplanada dos Ministérios, nesta quarta-feira (30), contra o desmonte do 

Estado, as privatizações, a retirada de direitos e por mais empregos. Coordenadores(as) da 

FASUBRA Sindical e técnico-administrativos(as) dos SINT–IFESgo estavam presentes, juntamente 

com parlamentares, movimentos sociais e centrais sindicais. 

Uma carta aberta à sociedade foi divulgada com as políticas adotadas pelo governo nos últimos dez 

meses de gestão. O documento é assinado pelas frentes Brasil Popular e Povo Sem Medo, junto com 

a CUT, Força Sindical, UGT, CTB, CSB e Intersindical. 
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CALENDÁRIO 

NOVEMBRO 

08 a 10 Reunião GT Comunicação – 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  

30/11 e  01/12 GT Políticas Sociais – Brasília/DF 

DEZEMBRO 

06 III Seminário LGBTI – Brasília / DF 

06, 07 e 08 Plenária Nacional - Brasília / DF 

 


