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Brasília, 29 de janeiro de 2020.

FASUBRA LANÇA CAMPANHA “FORA WEINTRAUB” E ORIENTA A
REALIZAÇÃO DOS ENCONTROS REGIONAIS

Participe dessa campanha, curtindo e compartilhando em suas redes sociais!
Conforme deliberação de plenária realizada em 2019, a direção da FASUBRA
apresenta a campanha “Fora Weintraub” para intensificar a mobilização e a
construção da greve em conjunto com os demais setores do serviço público, iniciando
pelo setor da educação pública. Indica, também, a realização dos encontros
regionais.
O foco dos encontros deve ser a deflagração da greve da Educação Superior já
apontada nos debates nos fóruns da federação e também o chamamento das outras
entidades representativas do setor para a construção da unidade necessária para
enfrentar a conjuntura imposta pelo atual governo, que a cada dia desfere mais
ataques ao conjunto dos trabalhadores e trabalhadoras do serviço público, tendo a
educação pública como alvo predileto.
Para enfrentar esses ataques a DN FASUBRA orienta a suas entidades que
participem ativamente das atividades específicas e em conjunto com os demais
setores do serviço público.
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PROPOSTA INDICATIVA DE CALENDÁRIO PARA OS ENCONTROS
REGIONAIS
REGIÃO

DATA

ENTIDADES

ENTIDADE
SEDE

Sudeste

CentroOeste

Norte

Sul

Nordeste I

Nordeste II

04 E 05
DE
ABRIL

04 E 05
DE
ABRIL
18 E 19
DE
ABRIL
18 E 19
DE
ABRIL
25 E 26
DE
ABRIL
25 E 26
DE
ABRIL

ASAV-SINDICATO, SIND.ASSUFOP, SINDIFES, SINDUFLA,
SINT/UNIFAL, SINTUNIFEI, SINTUFEJUF, SINDS-UFSJ,
SINTET-UFU,
SINDTTAE, SINTUFF, ASUNIRIO, SINTUFRJ, SINTUR-RJ,
SINTUFES, SINTUNIFESP, SINTUFSCAR, STU, SinTUFABC

SINDIFES

SINTFUB, SISTA/MS, SINTUF-MT, SINT IFES-go, SINTEF MS

SINTESAM, SINTEST-AC, SINTUNIR, SINTAD-TO, SINDTIFESPA,
SINSTAUFAP
ASSUFRGS, ASSUFSM, ASUFPEL, APTAFURG, SINTUFSC,
SINDITESTPR, SINDIPAMPA, SINDTAE, SINDEDUTEC
SINTUFCE, SINTEMA, SINTUFPI, SINTUFRA

ASSUFBA, SINTUFS, SINTUFAL, SINTESPB, SINTUFEPE,
SINTUFEPERural, SINTEST-RN.

REGIMENTO DOS ENCONTROS REGIONAIS
Os Encontros Regionais não têm caráter deliberativo, sendo, portanto, um espaço
de debates e formação para a categoria sobre os seguintes temas: Conjuntura,
Reforma do Estado (Sindical, Administrativa, Previdenciária e Trabalhista);
Democratização das IPES - Instituições Públicas de Ensino Superior e os
ataques dos governos estaduais e federal à Educação Superior. Os
encaminhamentos dos encontros serão discutidos na Direção Nacional da FASUBRA
que encaminhará para aprovação em plenária.
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1. PAUTA DOS ENCONTROS REGIONAIS:
Conjuntura Nacional e internacional
• Reforma do Estado (Sindical, Administrativa, Previdenciária e Trabalhista);
• A Autonomia nas IPES e os ataques dos governos estaduais e federal à
Educação Superior;
• Encaminhamentos.
•

2. Da organização:
Os encontros regionais são instrumentos de organização da FASUBRA
Sindical e serão organizados pela Direção Nacional em conjunto com a entidade
sede, cabendo à federação a organização da pauta e dinâmica dos debates, e à
entidade de base caberá a organização da infraestrutura necessária para realização
do evento.
03. Dos participantes:
Para participação nos encontros, as entidades de base deverão inscrever suas
delegações junto à entidade sede de cada encontro, devendo para tanto ser
comunicado à entidade organizadora no prazo de 07 dias de antecedência para que
seja garantida a estrutura. As delegações terão seu número de componentes limitado
ao quantitativo máximo em relação ao número total de trabalhadores na base (1.100
e fração maior ou igual a 50) a que a entidade tem para participação no
CONFASUBRA, independente do número de presentes nas Assembleias Gerais,
levando em conta os mesmos critérios de escolha de delegados à plenária nacional
da FASUBRA. A entidade sede também terá sua participação limitada ao número
máximo exigido para o CONFASUBRA. A Direção
Nacional
terá a
participação da representação política em número de 07 (sete) componentes. Não
sendo impedida a participação de outros coordenadores que estejam na região sem
ônus para a FASUBRA.
04. Das mesas e debatedores:
As mesas serão organizadas com estabelecimento prévio de tempo e sua
composição numa dinâmica que compreenderá um tempo para exposição e outro para
debate com participação dos presentes.
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As mesas serão dirigidas por um (a) coordenador (a) auxiliado (a) por um (a)
relator (a) e um (a) secretário (a) que se encarregarão da produção do relatório que
deverá ser publicizado em até 15 dias. Esta composição se dará em sistema de rodízio
entre as entidades de base presentes.
05. Do financiamento e responsabilidades das entidades:
Caberá a cada entidade de base participante dos Encontros Regionais:
• Arcar com os investimentos dos delegados de sua entidade que participarão do
Encontro;
• Escolher os representantes em Assembleia Geral, com proporcionalidade direta
entre as chapas que se apresentem, e a cláusula de barreira em conformidade com o
estatuto da FASUBRA para plenárias e congressos (A chapa, para ter direito a eleger
representante deve fazer um mínimo de 10% de votos válidos a eleição, se houver
duas chapas, e 5% se houver mais de duas chapas) ou homologar chapa única em
caso de acordo;
• Informar com antecedência mínima de 07 dias à entidade anfitriã (que sediará
o Encontro) o número de participantes.
Caberá à entidade anfitriã (sede do Encontro):
• Responsabilizar-se pela infraestrutura, pela secretaria e relatoria do evento em
conjunto com a Direção da FASUBRA, garantindo o rodízio entre as entidades
participantes;
• Reproduzir e distribuir aos participantes os textos elaborados pela FASUBRA
sobre os diversos temas propostos para debate o no Encontro;
• Responsabilizar-se pela logística (equipamentos de áudio e vídeo,
fotocopiadoras, recepção, etc.);
• Indicar os locais para hospedagem e alimentação.
Caberá à Direção Nacional da FASUBRA:
• Disponibilizar os textos de subsídio aos debates a serem realizados no
Encontro;
• Arcar com os investimentos em deslocamentos e estadia dos dirigentes que
compõem a sua representação política.
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ENCONTRO DAS COMISSÕES INTERNAS DE SUPERVISÃO DA CARREIRA
(CIS) DA BASE FASUBRA

Tema: PCCTAE – 15 anos de conquista: Carreira para que? Por que? E para quem?

ATENÇÃO! O prazo para as inscrições se encerra no dia 02 de fevereiro de 2020 inscrições serão retomadas nesta quinta (30)
As CIS (Comissões Internas de Supervisão do Plano de Carreira) foram criadas pela lei de implantação
do PCCTAE, lei no 11.091 de janeiro de 2005, e tiveram seu funcionamento regulamentado pela
portaria no 2.519 do Ministério da Educação e Cultura, em 15 de julho de 2005, completando 15 anos
em 2020.
Devido aos constantes ataques do governo aos serviços e servidores públicos, especialmente aos
técnico-administrativos em educação das IPE (Instituições Públicas de Ensino), a FASUBRA viu a
necessidade de reunir às CIS para analisar e discutir as perspectivas e os ataques na carreira
O Encontro Jurídico da FASUBRA indicou e, posteriormente, a Direção e a Plenária Nacional
aprovaram a necessidade de convocar os membros das CIS para que avaliem questões do PCCTAE e
construam táticas e estratégias em defesa/resistência da carreira frente aos ataques do governo.
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A FASUBRA reafirma que, frente qualquer ameaça à Educação Pública e às Instituições de Públicas
de Ensino Superior, estará pronta para organizar o levante contra o retrocesso e a retirada de direitos.
Confira detalhes do evento:
Dias: 08 e 09 de fevereiro de 2020 Cidade: Brasília – DF Local: Associação Comercial do Distrito
Federal – Setor Comercial Sul Quadra 2 Ed. Palácio do Comércio, 1° andar – Asa Sul, Brasília – DF.
Obs: As inscrições devem ser feitas no site da FASUBRA, no link específico. Obrigatório informar o
Sindicato/ Instituição vinculado. Prazo final das inscrições: 02/02/2020 (Há necessidade da inscrição,
para que a Federação cuide da logística. Não serão aceitas inscrições após este prazo).
Programação oficial O encontro será formado em quatro grandes eixos, com flexibilidade para
adendar temas que não forem contemplados na apresentação, sem prejuízo.
Eixo 01 (dia 08/02 – das 8h às 12h) Abertura Apresentação das CIS – Comissões Internas de
Supervisão (nome dos presentes e Instituição/Sindicato que representam) Avaliação de conjuntura da
Direção Nacional da FASUBRA, focada na realidade das Instituições de Ensino Público do Brasil;
Eixo 2 (dia 08/02 – das 14 às 18h) Histórico e desafios do mundo do trabalho na atual conjuntura das
IPES. *Abertura para participação do público.
Eixo 3 (dia 09/02 – das 8 às 12h) Ataques às carreiras no serviço público, com ênfase na lei do PCCTAE
11091/95 e discussão das análises de Normativas, Portarias, Decretos, PL (apresentação de resumo
das análises técnicas e jurídicas feitas na Federação) *Participação de uma representação do
FORGEPE.
Eixo 4 (dia 09/02 – das 14 às 8h) Apresentação das CIS objetivando a coleta de proposições, dados
estatísticas, dificuldades, realidades e construção de calendário e planos de lutas em defesa da
Carreira.

CAMPANHA SALARIAL 2020 DO FUNCIONALISMO PÚBLICO FEDERAL
Conforme consensuado no Fórum dos Servidores Públicos Federais - FONASEFE, no próximo dia
12 de fevereiro, juntamente com o Ato Público da Frente Parlamentar Mista do Serviço Público em
Defesa dos Serviços Públicos, no auditório Nereu Ramos na Câmara dos Deputados, será lançada
a Campanha Salarial de 2020 que será protocolada junto ao Governo. A pauta será aprovada pelo
conjunto dos servidores na reunião ampliada do FONASEFE no dia 11/02, dia que também será
solicitada uma audiência com o Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão para
apresentação das reivindicações. A FASUBRA participará do ato e faz um chamado às entidades
próximas a Brasília para que participarem das atividades que forem incorporadas ao calendário de
lutas.
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CALENDÁRIO
JANEIRO
Até dia Rodada de assembleias para definição do “Estado de Greve”
30
FEVEREIRO
03

Ato das Centrais Sindicais em frente a FIESP - São Paulo/SP

04

Reunião da Frente Parlamentar em Defesa dos Serviços Públicos - DF/Brasília

08 e 09 Encontro Nacional CNSC e CIS - DF/Brasília
10 a 15 Reunião das executivas da CEA e CONTUA e Congresso Internacional de educação Havana- Cuba
11
Reunião ampliada do FONASEFE.

12

Ato em Defesa dos Serviços e Servidores Públicos - DF/Brasília - auditório Nereu Ramos

13

Dia Nacional de Mobilização - Entrega da pauta de reivindicações dos SPF

13

Carta das entidades da Educação contra a MP 914, aos parlamentares - Brasília/DF

21 a 25

Participação no carnaval, criando blocos carnavalescos próprios, que tenham dentre
outros temas a defesa dos trabalhadores, justiça por Marielle e a defesa da educação
pública.
MARÇO

08

Dia Internacional da Mulher

11 e 12 Reunião da Direção da FASUBRA - Brasília/DF
13 a 15 Plenária Nacional da FASUBRA - Brasília/DF
18

Greve Nacional em Defesa dos Serviços e Servidores Públicos
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