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Brasília, 14 de novembro de 2019.

SEMANA COMEÇA COM MUITA LUTA E PRESSÃO CONTRA GOVERNO ENTREGUISTA
A semana começou com o Seminário Internacional “Brics dos Povos”, ocorrido na Câmara dos Deputados
nos dias 11 e 12, antecedendo a reunião da cúpula formada por Brasil, Rússia, Índia, China e África do
Sul, em breve disponibilizaremos o relatório deste encontro.
Houve reunião da Frente Parlamentar Mista em Defesa dos Serviços Públicos, que está construindo
diversas ações que visam denunciar as maldades praticadas pelo Governo Bolsonaro e a subserviência
de deputados e senadores que cedem aos interesses do capital estrangeiro.
Acompanhamos o SINDTAE – Sindicato dos TAE da Universidade da Fronteira Sul - UFFS, na terça-feira
(12), que protocolou junto à Presidência da República a decisão do Conselho Universitário de destituição
do atual reitor Marcelo Recktenvald, para que se retome “a recomposição da ordem democrática da
Universidade”, segundo Dariane Carlesso, da direção deste Sindicato filiado à FASUBRA.
Também na terça-feira, coordenadores da FASUBRA Sindical participaram do ato de resistência na
Embaixada da Bolívia, ocasião em que estavam presentes movimentos populares, trabalhadores e
militantes do “Brics dos Povos”, em solidariedade ao Presidente eleito Evo Morales e ao povo boliviano,
contra o Golpe de Estado ocorrido no último domingo.
Na madrugada do dia 13/11, ocorreu a invasão à Embaixada da Venezuela por apoiadores de Juan
Guaidó. O plantão também esteve presente neste importante ato, oportunidade em que demonstrou
sua indignação e reafirmou a solidariedade ao povo venezuelano, defendendo a soberania dos povos e
denunciando o absurdo que este governo patrocina e desestabiliza suas relações com outros países,
causando mais um incidente diplomático, envergonhando nosso país, como é de práxis neste governo.

FRENTE PARLAMENTAR MISTA EM DEFESA DO SERVIÇO PÚBLICO
Aconteceu na terça-feira (12), na Câmara dos Deputados, mais uma audiência pública em Defesa do
Serviço Público. Várias entidades estiveram presentes, entre elas a FASUBRA. Todos os representantes
falaram sobre as preocupações em relação à retirada de direitos dos servidores públicos, a começar
pelas mudanças na carreira, perda de estabilidade, regras prejudiciais para a aposentadoria, além das
limitações para participação dos trabalhadores e trabalhadoras em movimentos sindicais.
Assistimos o desmonte dos serviços públicos com retirada de verbas, como é o caso da saúde, segurança
e educação, com foco nas universidades públicas. O objetivo é um só: o lucro de empresas e bancos,
sem se preocupar com as necessidades da população. O descaso do governo federal atinge também a
população indígena, o meio ambiente e precariza a qualidade e garantia de vida da população brasileira.
Com as novas medidas do governo ficam também prejudicadas as áreas do desenvolvimento científico,
tecnológico e a pesquisa em todas as áreas do país. Com o falso discurso de modernidade e redução de
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gastos são implementadas medidas desastrosas que implicam na total descaracterização dos objetivos
dos serviços públicos e na desqualificação dos seus trabalhadores.
É urgente fazer o contraponto com lutas que possam barrar essa política perversa de aniquilamento e
desestruturação das carreiras e conquistas dos servidores públicos nas esferas federal, estadual e
municipal. Os novos critérios impostos como fim da estabilidade, demissão por insuficiência de
desempenho facilitam a perseguição política. A fusão de carreiras e atividades, não respeitando as
especificidades é outro ponto anunciado. Com isso, os servidores terão mais dificuldades de
desenvolverem em suas carreiras.
Com todas as mazelas anunciadas os servidores, pelo projeto de lei de greve, em tramitação no
Congresso, além do novo código de conduta, os servidores públicos ficarão impedidos de lutar pelos
seus direitos, uma vez que terão dificuldades de participar da organização sindical.

GREVE DE 48H - 26 e 27/11 – GREVE CONTRA AS REFORMAS DE BOLSONARO E
DESMONTE DO ESTADO
Como estratégia aprovada em nossa plenária, a Direção Nacional da FASUBRA, indicou 48 horas de luta
e ações nos estados e no DF, nos próximos dias 26 e 27 de novembro (terça e quarta-feira), para
demonstrar o grau de indignação, diante de todos os ataques que vem sendo praticado em curso por
este desgoverno, subserviente ao capital.
De uma maneira jamais vista, de forma avassaladora, o atual governo vem promovendo a entrega de
nossas riquezas, grandes reservas, além das estatais, que tem enorme potencial para impulsionar o
desenvolvimento do país. Para reverter essa situação é necessário a unidade de todas as classes de
trabalhadores.
Este e outros ataques, que vem assombrando a Educação Pública em nosso país, já é motivo de sobra
para uma resposta dos trabalhadores brasileiros, já que este governo se nega a propiciar saúde e
educação de qualidade à população, que vem sofrendo intensamente nos últimos três anos.
Assim, fica claro que só há uma saída, A LUTA! Portanto, o momento é de arregaçar as mangas, para
quem ainda não o fez, e participar de todos os atos, assembleias, movimentos, mobilizações e atividades
de rua que os sindicatos e centrais trabalhistas chamarem. A HORA É AGORA!
A FASUBRA Sindical rechaça todos os ataques aos trabalhadores(as) e ao serviço público e orientamos a
construção e o fortalecimento da luta em defesa do Serviço Público e de seus trabalhadores realizando
uma Greve Nacional de 48h, nos dias 26 e 27 de novembro, reafirmando assim as orientações às
entidades de base oriundas da última plenária:
- Participação e construção de frentes e fóruns, em defesa dos serviços públicos, nos estados e
municípios;
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- Reforçar a pressão junto aos parlamentares, em seus escritórios políticos e aeroportos, com o
objetivo de obter apoio à resistência aos projetos que retiram direitos;
- Denunciar deputados e senadores e o governo subserviente ao capital;
- Implementar campanha de denúncia aos parlamentares que se posicionaram contra os
interesses dos trabalhadores;
- Valorizar e publicizar os deputados e deputadas que defendem os trabalhadores e uma
sociedade justa e igualitária.

GT COMUNICAÇÃO FASUBRA SINDICAL
Desafios da Comunicação Sindical no atual governo, mídias, democracia e direitos sociais foram alguns dos
temas abordados no GT Comunicação da FASUBRA Sindical, realizado entre os dias 8 e 10 de novembro, na sede
da Federação, em Brasília/DF. O encontro reuniu mais de 30 jornalistas e coordenadores de Comunicação, de 15
Sindicatos de Base.
O GT contou com algumas oficinas, entre elas de rede sociais e fotografia, e com a participação de especialistas
no assunto, como representantes do Mídia Ninja e do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Distrito
Federal. Em breve a pasta divulgará um relatório sobre os dois dias de discussões.

PLENÁRIA NACIONAL DA FASUBRA
Seguindo o Calendário de Lutas da FASUBRA, nos dias 06, 07 e 08 de dezembro, ocorrerá a Plenária
Nacional da Federação. Embora seja a última plenária do ano ainda temos muito a lutar. É importante
manter e ampliar a mobilização da categoria para reagir e resistir aos constantes ataques. O momento
é de construção da unidade entre os setores do serviço público na medida em que os ataques atingem
o conjunto dos trabalhadores do serviço público. Nesse sentido a pauta da plenária será:
Abertura
Painel “Reforma Administrativa e Reforma Sindical no Governo Bolsonaro”;
Seminário LGBTI;
Informes:
a) Da DN FASUBRA;
b) Das bases;
5. Análise de Conjuntura
6. Encaminhamentos;
1.
2.
3.
4.
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7. Calendário;
8. Outros

SEMINÁRIO LGBTI DA FASUBRA SINDICAL – 6/11

No dia 06 de dezembro de 2019, como parte integrante da Plenária Nacional, a Coordenação LGBTI
realizará o Seminário LGBTI da FASUBRA Sindical, preparatório para o III Encontro LGBTI da FASUBRA. O
seminário será de grande importância, tendo em vista que será o primeiro desde a vitoriosa criação
desta Coordenação em nosso último CONFASUBRA.
Este seminário está sendo programado com caráter de formação e capacitação aos representantes das
bases que comparecerem a plenária da Federação dos dias 06 a 08 de dezembro de 2019.
Para tanto, orientamos que as técnico-administrativas e técnico-administrativos em educação que sejam
LGBTI busquem serem eleitas e eleitos em suas assembleias nas entidades de base, a fim de 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.
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O seminário será aberto para delegadas e delegados héteros e cis que também precisam se informar e
formar sobre esta pauta, porém, atentamos para que se priorizem o envio de representantes LGBTs!
Na programação do seminário estão temas como: “Política de estado para as populações LGBTI” e
“LGBTFOBIA e o machismo velado no movimento sindical”, entre outros.

CENTRAIS SINDICAIS PROMOVEM PLENÁRIA EM DEFESA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS
As centrais sindicais promovem no próximo dia 26 de novembro a “Plenária em Defesa dos Serviços
Públicos Municipais, Estaduais e Federais, do Brasil e dos Trabalhadores”, no Teatro do Sindicato dos
Bancários, em Brasília/DF, de 9h às 17h, com a seguinte programação:
- 9h00 – Abertura
- 9h30 – O impacto das reformas e privatizações na qualidade dos serviços públicos e na soberania
nacional;
11h00 – Ações estratégicas e unitárias em defesa da qualidade dos serviços públicos, do papel
estratégico das empresas estatais, fundações e institutos públicos para o crescimento econômico,
proteção social das classes populares e desenvolvimento soberano do Brasil;
12h30 – Intervalo de almoço
14h00 – Diálogo com entidades comprometidas com a democracia, com parlamentares e lideranças
sociais;
16h00 – Ato político de encerramento.

NOTA CENTRAIS SINDICAIS – MEDIDAS DO GOVERNO TRARÃO MAIS DESEMPREGO E
PREJUÍZO AOS POBRES
O “Plano Mais Brasil”, proposta do governo de Jair Bolsonaro, traz um vasto conjunto de medidas
divididas em três PECs (Propostas de Emenda à Constituição): PEC do pacto federativo; PEC emergencial;
PEC dos fundos públicos, todas com a lógica de desvincular, desobrigar e desindexar o orçamento.
As Centrais Sindicais manifestam discordância em relação ao diagnóstico do governo federal de que a
explosão dos gastos públicos é a causa do atual desequilíbrio fiscal do Estado Brasileiro. Divergem
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também da estratégia que afirma que a retomada do crescimento econômico deve passar por um
arrocho nas despesas públicas, verdadeiro austericídio fiscal que aumenta as desigualdades sociais e
acentua a crise econômica, com graves impactos sobre a pobreza e o emprego.
A principal razão do atual desequilíbrio fiscal é decorrente da grave recessão, do baixo crescimento
econômico, da alta taxa de desemprego, do arrocho salarial, da precarização no mundo do trabalho, do
altíssimo custo da dívida pública, elementos que trouxeram impactos sobre a arrecadação e têm como
principal fonte tributária o consumo e a renda do trabalhador.
O governo usa o terrorismo fiscal para implementar uma política de destruição dos direitos sociais,
agrava os problemas do pacto federativo e avança no desmonte da Constituição de 1988.
O Plano Mais Brasil torna ainda mais severa a política do teto de gastos, com mecanismos automáticos
de cortes no orçamento para União, estados e municípios. Nossos direitos sociais, especialmente saúde
e educação, ancorados no Estado Democrático de Direito, estão em risco. Bolsonaro/Guedes têm como
objetivo estratégico a privatização das empresas e dos serviços públicos, entregando-os às grandes
corporações e ao capital financeiro.
Veja aqui a nota na íntegra.

RELATÓRIO DA REUNIÃO DO FONASEFE REALIZADA EM 07 DE NOVEMBRO DE 2019
Entidades presentes: ANDES-SN (Ana Maria), Condsef/Fenadsef, (Rogério A. Expedito), Fenasps
(Laurizete Gusmão), FENAJUFE (Roberto Policarpo) SINAIT (Marco Aurélio), SINDIRECEITA (Sergio
Ricardo)
Pauta:
1) Informes e Avaliação de Conjuntura;
2) Mobilização contra as Reforma administrativa e sindical.
3) Encaminhamentos referente ao seminário "o Desmonte do Estado Brasileiro"
4) Outros assuntos
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 o Pacote do governo
referente a reforma Administrativa encaminhado ao Congresso Nacional.
A reunião também, discutiu a continuidade dos encaminhamentos referente ao Seminário " O
desmonte do Estado Brasileiro causas, consequências e contradições".
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Foi informado que teve reunião conjunta do Jurídico do Fonasefe e Fonacate no 05 de novembro
onde ficou definido a constituição de grupos temáticos sobre a reforma da previdência estes grupos
farão a elaboração de pareceres com intuito de judicializar a reforma. Durante esta reunião os
advogados das entidades do Fonasefe marcaram uma reunião do jurídico do Fórum no dia 12 de
novembro as 14 horas para discutir além da reforma da previdência a reforma administrativa e sindical.
Encaminhamentos:
1) Sobre o Seminário será feito um documento as entidades que compuseram a mesa para que possam
fazer um relato por escrito sobre a importância do setor/órgão problemas enfrentados e prejuízos
para a população. Com estes documentos será constituída uma comissão com o objetivo de
sistematizar um documento sobre o seminário que se desdobrara em carta aos parlamentares e
carta a sociedade brasileira defendo a importância dos serviços públicos. Deverá ser organizado
também atividades que dialoguem com a sociedade na defesa dos serviços públicos e pela revogação
da EC 95.
2) Sobre o Pacote do Governo encaminhado ao Congresso Nacional o Fonasefe estará organizando uma
reunião técnica na quarta-feira dia 13 de novembro para discutir o pacote e suas consequências.
3) Foi informado que o rateio das atividades do Fonasefe de agosto, setembro e outubro (Luta contra a
reforma da previdência e do Seminário) ficou pronto e será enviado um relatório para as entidades
esclarecendo os valores.
FONASEFE – Fórum das Entidades Nacionais dos Servidores Públicos Federais

25º CURSO ANUAL DO NPC – COMUNICAÇÃO E RESISTÊNCIA
Na próxima terça-feira (19) inicia o 25º Curso Anual do Núcleo Piratininga de Comunicação (NPC), na
capital do Rio de Janeiro. O curso vai até o dia 24 de novembro e terá como tema "Comunicação e
Resistência". A comunicação da FASUBRA irá participar do evento.
A FASUBRA Sindical orienta as bases sindicais que puderem participar que o curso é de extrema
importância para formação dos profissionais da Comunicação e coordenadores dos sindicatos da área.
Foram reservadas cinco vagas para a base da FASUBRA Sindical.
Veja aqui a programação do evento.
Contato: (21) 2220-5618 / 2220- 4895 (Cláudia)
E-mail: npiratininga@piratininga.org.br
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COMUNICADO
A Direção Nacional da FASUBRA avaliando o atual quadro conjuntural, em especial após a entrega das
PECs do desmonte do Estado Brasileiro e analisando a necessidade de organizamos a nossa base para o
enfrentamento, decidiu suspender os seguintes eventos:
•
•

GT de Políticas Sociais: 30/11 e 01/12;
Encontro de Raça de Etnia: 29 e 30/11.

Ficando para posterior acontecimento que será discutido na próxima reunião nacional da FASUBRA.

CALENDÁRIO
NOVEMBRO
18 a 23
26

26 e 27

XXVIII Seminário Nacional de Segurança IPE e EBTT – João Pessoa/PB
Centrais Sindicais: Plenária em Defesa dos Serviços Públicos Municipais,
Estaduais e Federais, do Brasil e dos Trabalhadores”
Greve contra a Reforma do Governo e desmonte do Estado de 48h.
DEZEMBRO

06

Seminário LGBTI – Brasília / DF

06, 07 e 08

Plenária Nacional - Brasília / DF
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