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Brasília, 14 de abril de 2020.

FASUBRA MANTÉM AGENDA DE LUTAS MESMO COM A PANDEMIA
DA COVID-19
Após decretação da pandemia da Covid 19, que impôs a suspensão de atividades presenciais em
Brasília, a Direção Nacional da FASUBRA manteve a agenda de deliberações aprovadas na última
Plenária, no formato virtual, seguindo todas as orientações da Organização Mundial da Saúde e
dos Órgãos de Saúde do Brasil. Preservando, assim, a saúde de coordenadoras e coordenadores e
do quadro de trabalhadoras e trabalhadores da Federação.
A Direção também tem participado das reuniões (virtuais) do Comando Nacional Unificado de
Mobilização e Greve, FONASEFE, CONTUA, e outros espaços além de acompanhar a agenda do
Parlamento. A FASUBRA não parou nesse momento em que o governo mantém seus ataques aos
servidores e aos serviços públicos, mantém sua política de desmonte do estado, por meio de
Medidas Provisórias e Instruções Normativas. Exemplo foi a proposta de corte de parte dos
salários dos servidores públicos federais, apresentado pela base do governo na Câmara dos
Deputados.
Outro ataque desferido foi a edição da IN 28 que retira benefícios, exatamente no momento em
que os trabalhadores das IPE necessitam de recursos para se manter durante o isolamento social.
A lógica de Bolsonaro é atender aos banqueiros e empresários para manter a economia ativa e,
dessa forma, faz campanha para abertura de empresas, do comércio e incentiva de forma
irresponsável a população a ir às ruas, na contramão das orientações de vários líderes mundiais e
do Ministério da Saúde. Para o governo “a COVID 19 não passa de uma gripezinha” As
declarações do governo em cadeia nacional explicitam que a política é pela manutenção dos
lucros e as vidas humanas pouco importam.
Essa definição tem gerado uma crise entre o presidente e o ministro da saúde Mandetta. Embora
o ministro defenda as orientações da OMS, de isolamento social e mais verbas para combater a
pandemia, não se pode esquecer que ele foi um dos parlamentares que votou para que houvesse
corte de verbas nas áreas da saúde e educação, quando da aprovação da PEC do congelamento
(EC95) no governo Temer.
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Já Bolsonaro defende o fim do isolamento social e demora em liberar a renda emergencial básica
para atender pessoas em situação de vulnerabilidade social neste momento, dentre elas,
trabalhadores informais, os que perderam seus empregos e aqueles que mantiveram o emprego,
mas com redução salarial.
Além dessas crises ainda assistimos declarações desastrosas do ministro da Educação que
contribuem para aumentar a tensão com a China, reforçando postagem do deputado Eduardo
Bolsonaro, que acusam o país de ser o responsável pela pandemia. Derrotar a COVID-19, nesse
momento, é derrotar a política suicida de Bolsonaro.
A FASUBRA, em conjunto com as demais entidades, tem discutido e encaminhado ações políticas e
judiciais para barrar esses ataques. Fruto do debate no FONASEFE foi o encaminhamento de
documento ao Congresso, reivindicando que deputados e senadores votem apenas questões que
tratem da pandemia.
Também foi feito pelas assessorias jurídicas das entidades nacionais, uma ação contra a IN 28.
Manteremos nossas energias para derrotar os ataques do governo e orientamos as entidades de
base para que se organizem nos estados de forma unificada com os demais setores do serviço
público.
FORA BOLSONARO E MOURÃO - A VIDA ACIMA DO LUCRO!
TODAS AS VIDAS IMPORTAM!

FASUBRA ENCAMINHA O REQUERIMENTO SOBRE A IN 28
A FASUBRA continua atuando para barrar a IN 28 publicada pelo Ministério da Economia, em 25
de março de 2020, que entre outras medidas, orienta a suspensão do pagamento de auxílio
transporte, de adicional noturno e dos adicionais ocupacionais aos servidores e empregados
públicos que executam suas atividades remotamente ou que estejam afastados de suas atividades
presenciais.
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A DN FASUBRA, por meio da Coordenação Jurídica e Relações de Trabalho encaminhou um
requerimento ao Ministério da Economia, Ministério da Educação, com ANDIFES, CONIF e
FORGEPE, solicitando a suspensão da IN e também preparou a minuta encaminhada às entidades
de base para ações possíveis judiciais.
Veja o requerimento na íntegra.

ATUALIZAÇÃO DAS CONSIGNATÁRIAS
ATENÇÃO!
Atualização das consignatárias
Em dezembro ocorreram mudanças nos contratos dos sindicatos com o SERPRO, como é de
conhecimento de todos(as), sendo necessária a assinatura de um novo contrato.
No final do mês de março, as entidades receberam e-mail solicitando nova atualização de
cadastro, uma atualização anual que ocorre sempre no mês de abril, ou seja, procedimento ao
nosso entender normal.
Lembramos ainda que esta atualização não é demandada pelo SERPRO, mas sim pela Secretaria
de Planejamento, órgão vinculado ao Ministério da Economia.
Ressaltamos, ainda, que para este ano as entidades terão que anexar o novo contrato assinado
com o SERPRO no mês de dezembro.
A Direção orienta às entidades filiadas que façam as atualizações dentro do prazo estabelecido
para final de maio de 2020. Confira a data no e-mail recebido e em caso de dúvidas entre em
contato

com

a

FASUBRA:

fasubra@fasubra.org.br/

secretaria@fasubra.org.br

juridico@fasubra.org.br para buscar formas de solucioná-las.
Atenciosamente,
Direção Nacional da FASUBRA SINDICAL

FASUBRA CONSULTA AS ENTIDADES DE BASE SOBRE A
SUSPENSÃO DO CALENDÁRIO LETIVO

e/

ou
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A Direção Nacional da FASUBRA Sindical no entendimento da atual situação da pandemia solicita
às entidades de base que nos informem se está havendo atividades nas instituições e/ou a
situação do calendário escolar. Sabe-se que o momento é de contribuição com o distanciamento
social e combate a doença e, nesse intuito, queremos resguardar os docentes e técnicos de
possíveis intransigências por parte da administração local.
Sendo assim, segue consulta às bases filiadas sobre o posicionamento se são contra ou a favor ao
cancelamento do calendário de aulas para o ano 2020.
Aguardamos retorno com a máxima brevidade.

FASUBRA APOIA ADIAMENTO DO CALENDÁRIO DO ENEM
A UNE iniciou no dia 02 de abril um abaixo-assinado para que o Exame Nacional do Ensino Médio
(ENEM) seja adiado. O governo federal manteve o calendário e o edital foi publicado pelo INEP
no dia 31 de março, começando as inscrições já no dia 06 de abril.
São vários os argumentos pelo seu adiamento. O principal deles é uma igualdade mínima de
condições de acesso. Além disso, há um prazo exíguo entre a publicação do edital e o começo do
calendário, a ausência de acesso à internet para a maioria dos estudantes, sobretudo de escolas
públicas.
Pesquisas dão conta de que apenas 30% dos brasileiros e brasileiros têm acesso à internet em
casa, o que faz com que muitos e muitas não tenham condições mínimas de acompanhar o
conteúdo, mesmo com a manutenção de aulas on-line (condição esta dada pelas escolas
particulares. Na rede pública, até o momento, apenas o Rio de Janeiro adotou a medida enquanto
política do estado e tem enfrentado diversos entraves na implementação).
Boa parte dos estudantes das escolas públicas só têm acesso a internet nas escolas e alguns só
têm acesso até mesmo à alimentação nesses espaços. Como estudar com fome?
Com o fechamento das escolas pela epidemia do coronavírus, há um grande prejuízo no
aprendizado dos estudantes. Em se confirmando que o período de isolamento social poderá ir até
junho de 2020, será praticamente um semestre inteiro de defasagem. Não há condições
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adequadas para que esses e essas possam realizar o Exame em outubro, apenas 4 meses depois.
Com o fechamento das escolas e suspensão dos calendários escolares e das universidades, de
fato, o adiamento do calendário do ENEM pelo mesmo período mais do que lógico, não traz
prejuízos. A manutenção do calendário, ao contrário, traz inúmeros.
O primeiro passo no calendário do ENEM é o pedido de isenção da taxa e solicitação de
justificativa na ausência do ENEM de 2019. Isto é fundamental para os estudantes da rede
pública, que serão os mais prejudicados com a manutenção do calendário, como dito.
Além disso, há que se ponderar as condições de trabalho dos educadores e educadoras de todo o
Brasil que sobrecarregados neste período, acumulando, além das funções habituais da profissão,
gravação e edição de vídeos de casa. Ou, ainda, do quanto terão que repor aulas em finais de
semana e períodos de descanso remunerado para adequarem o conteúdo a tempo das provas.
RELATÓRIO DA REUNIÃO DO FONASEFE
Reunião do FONASEFE (virtual) – 07/04/2020
Entidades presentes:
ANDES, SINDFISCO-NACIONAL, FASUBRA, CSP-CONLUTAS, SINAL, FENASPS, ASSIBGE, ASFOCSN, CONDSEF, SINASEFE, SINAIT.
Pauta:
1. Informes
2. Conjuntura e luta dos servidores
3. Outros encaminhamentos
INFORMES:
ENCAMINHAMENTOS:
1. Construir um documento político com a posição do FONASEFE sobre a crise da pandemia da
COVID-19, apresentando os eixos defendidos pelo fórum sobre as medidas e os projetos em
debate. Eixo central do documento: “a vida acima do lucro! Em defesa dos serviços e dos
servidores públicos para combater a pandemia da COVID-19!”. Comissão responsável por
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elaborar documento até quarta (08/04) – ANDES-SN, SINASEFE, ASSIBGE, ASFOC-SN, CSPCONLUTAS. Esse documento será enviado para os parlamentares.
2. Construção de um documento simplificado com a posição do FONASEFE para distribuição
ampla nas redes sociais. Comissão responsável: ANDES-SN, SINASEFE, ASSIBGE, ASFOC-SN,
CSP-CONLUTAS.
3. Realizar levantamento com as empresas de mídia para produzir vídeo do FONASEFE com o
seguinte eixo: “Em defesa dos serviços e dos servidores públicos e contra a redução de
salarial dos servidores”. Comissão responsável: ANDES-SN, SINASEFE, ASSIBGE, ASFOC-SN,
CSP-CONLUTAS.
4. Elaboração de abaixo—assinado virtual contra a proposta de redução salarial dos servidores
públicos. Responsável ANDES-SN.
5. Orientar a realização de reuniões do fórum dos servidores (virtual) nos estados.
Realização de live semanal do FONASEFE, patrocinada nas redes sociais, (todas as quintas-feiras, às
18h) com a participação de 3 entidades palestrantes e 1 uma entidade mediadora. Para essa quintafeira (09/04), SINASEFE realizará a mediação e participarão SINDFISCO-NACIONAL, CSPCONLUTAS e ASFOC-SN. Organização de cotização das entidades para garantir o patrocínio virtual.
Entidades que já confirmaram pagamento da cota: CSP-Conlutas, ANDES-SN, ASFOC-SN, FENASPS,
SINASEFE, SINDFISCO-NACIONAL. Valor da cota: R$ 200,00, que vai ser utilizada pelas próximas
semanas.
6. Criação de spot para divulgação em rádios e no WhatsApp.
7. Fazer levantamento da possibilidade de patrocinar algum conteúdo através de algum
youtuber/influencer. Responsável: SINASEFE.
8. Construção de uma nota para distribuição à imprensa com as posições do FONASEFE.
Responsável: ANDES-SN, SINASEFE, ASSIBGE, ASFOC-SN, CSP-CONLUTAS.
9. Data da próxima reunião virtual. Terça-feira (14/04) às 8h30min. Responsável pela
organização ANDES-SN.

ATENÇÃO
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ORIENTAÇÃO SOBRE ATENDIMENTO DA FASUBRA- DURANTE O PERÍODO DE
COVID 19
O funcionamento administrativo está mantido e também será via atendimento virtual, conforme
horários estabelecidos e listados a seguir:
Administração
Horário: 8h às 12h– 14h às 18h
e-mail: fasubra@fasubra.org.br
Secretaria
Horário: 13h às 17h
e-mail: secretaria@fasubra.org.br
Financeiro
Horário: 8h às 12h – 13h00 às 17h
e-mail: mensalidades@fasubra.org.br

CALENDÁRIO
ABRIL
14

Reunião virtual entre ANDIFES e entidades da educação superior
Reunião DN FASUBRA
Reunião virtual do FONASEFE

15

Reunião virtual do Comando Nacional de Mobilização e Greve
Reunião CEA

