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OUT-01 

Brasília, 27 de outubro de 2020. 

 

ENCAMINHAMENTOS DA PLENÁRIA NACIONAL VIRTUAL 

A Direção Nacional da FASUBRA saúda a todos e todas Técnico-administrativos em Educação pelo dia do 

Servidor Público. 

A Plenária Nacional Virtual da Federação de Sindicatos de Trabalhadores Técnico-administrativos em 

Instituições Federais de Ensino Superior Públicas do Brasil (FASUBRA Sindical) foi realizada nas tardes dos 

dias 15, 16 e 19/10/2020, por meio da plataforma Zoom. 

A plenária contou com a participação de 37 entidades, com um total de 166 delegadas e delegados 

credenciadas/os, entre os quais 71 mulheres e 95 homens. 

A seguir, as resoluções aprovadas: 

1. Que a FASUBRA, aprofunde ações e esforços para intensificar a Campanha Nacional do Fórum das 

Entidades Nacionais dos Servidores Públicos Federais (FONASEFE) em Defesa dos Serviços e Servidores 

Públicos e também na luta, junto ao conjunto dos servidores federais, estaduais e municipais, para 

impulsionar as entidades sindicais a realizarem ações de combate e mobilização nos estados contra a 

Reforma Administrativa e as PECs do Plano Mais Brasil (185, 186 e 187). Fazendo-se necessário a 

intensificação da mobilização pela construção de uma greve geral do funcionalismo público, que incorpore 

uma greve sanitária, contra a Reforma Administrativa e os pacotes de maldade que compõem todo o ataque 

aos serviços públicos e aos servidores e servidoras. 

2.  Que a FASUBRA, mobilize as entidades sindicais de base na luta pela inadmissibilidade do retorno 

presencial dos/as servidores/as ao trabalho sem as condições sanitárias seguras. 

3.  Lutar para que a implementação do ensino remoto não seja colocada como alternativa ao ensino 

presencial; e, quando adotado, em função da pandemia, que sejam consideradas as desigualdades de acesso, 

de gênero, de raça, de classe, geracionais e todas aquelas que excluem pessoas, com planos de reparação e 

recuperação. 

4.  Que a FASUBRA, volte a intensificar a luta pela revogação da EC 95/16 e contra a aprovação do PL 

3076/2020, referente ao FUTURE-SE. 

5. Intensificar a luta pela democracia, a partir da revisão da legislação para garantir eleições para reitor 

no mínimo paritárias e representação paritária da comunidade universitária nos órgãos colegiados das IPE.  

Autonomia das Instituições Públicas de Ensino (IPE), evidenciando os processos de intervenção do governo 

Bolsonaro nas Instituições. 

6. Construir um calendário de lutas em  conjunto com o funcionalismo público em defesa dos serviços 

públicos e das empresas estatais. 
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7. Que a FASUBRA se posicione firmemente nas pautas de melhores condições de trabalho e segurança 

para a categoria, bem como mais orçamentos destinados à Educação pública e aos Serviços Públicos. 

8.  Que a FASUBRA realize um levantamento de servidoras e servidores técnico-administrativos em 

educação que foram atingidos pela Covid-19, preservando o sigilo e o respeito aos que combaliram para a 

Covid-19, exigindo indenização estatal às famílias. 

9. Que a FASUBRA combata o Projeto de Lei 4425/2020, que equipara o comunismo ao fascismo e 

criminaliza as lutas dos comunistas e as lutas sociais em seu conjunto, e todas as tentativas de falsificação 

histórica e de interferência na liberdade de ensinar e aprender. 

10.  Que a assessoria Jurídica da FASUBRA exija usar o direito de resposta às campanhas, entrevistas, 

declarações falaciosas para a sociedade em relação aos serviços públicos, servidores e servidoras, baseando-

se na Lei 13188/15, conforme parágrafo 1o do art.2, em que há direito de resposta quando o conteúdo da 

publicação atentar “ainda que por equívoco de informação, contra a honra, a intimidade, a reputação, o 

conceito, o nome, a marca ou a imagem de pessoa física ou jurídica identificada ou passível de identificação”. 

11.  A plenária da FASUBRA aprova que dia 28, dia do Servidor Público, é necessário reocupar as ruas, onde 

for possível, em protesto contra a Reforma, incorporando o calendário de atividades indicado pelo 

FONASEFE. Que essas atividades sejam preferencialmente construídas nos fóruns unificados pelos estados, 

e que tenham os cuidados sanitários. 

12. Participar da Plenária do FONASEFE dia 24, defender paralisação dia 11, e apontar a construção de 

greve unificada com o funcionalismo. 

13.  Realizar Encontro de Mulheres no período que antecede a próxima Plenária. 

14.  A plenária aprova a manutenção do Estado de Greve; 

15.  Continuar o processo de construção da greve dos Trabalhadores do Serviço Público SPF e no mínimo 

da Educação. (buscar articulação também com as estaduais, municipais e estatais). 

16.  A Plenária orienta Rodada de Assembleias Gerais no período de 16 a 30 de novembro contemplando 

a seguinte pauta:  

a. Avaliação dos atos e mobilizações;  

b.  Eleição de delegados para a plenária da FASUBRA. 

17.  Realização de Plenária Nacional Virtual da FASUBRA na primeira quinzena de dezembro. (Pautar nessa 

Plenária a realização do XXIV CONFASUBRA). 

18.  Realização de Campanha de Mídia, coordenada pela FASUBRA abordando os seguintes temas: 
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   a.  Fora Bolsonaro e Mourão! 

                b.  Reitor Eleito, Reitor Empossado! 

 c. Congresso (Deputados e Senadores) estamos de olho em vocês. Não a Reforma Administrativa. 

19.  Priorizar as campanhas em Defesa dos Serviços Públicos: Quem será penalizado é o Povo; 

20.  Orientar que a categoria não vote em nenhum candidato(a) de partidos que se manifestaram 

favoráveis à contra-reforma e privatizações nas eleições municipais; 

21. Orientar que as entidades de base se posicionem firmemente contra as intervenções do governo nas 

Instituições Públicas de Ensino e intensifiquem a luta por democracia e autonomia;  

22.  Campanha: STF vote a favor da autonomia universitária.  

23. Orientar as entidades de base a realizarem assembleias da comunidade, reuniões, plenárias, para 

debater a reforma administrativa e do estado. 

24. Campanha pela destituição do Ministro do Meio Ambiente. Denúncia ao descaso do governo com o 

combate aos incêndios do Pantanal e da Amazônia; 

 Contra a PEC 32 que destrói o estado social de direitos 

a. Pela aprovação da PEC 1000, emergencial de 600 reais, conforme decisão de todas as centrais. 

25.  Pela taxação dos grandes lucros e das grandes fortunas, para financiar as políticas emergenciais 

durante a pandemia e as políticas sociais. 

26. FASUBRA deve apoiar o movimento das centrais sindicais em defesa e valorização dos serviços públicos 

27. Mobilização virtual e presencial (respeitando as medidas sanitárias) com pressão nos parlamentares 

nos Estados e em Brasília no período eleitoral, para que votem contra a Reforma administrativa. 

28.  Ação midiática e com pressão direta aos parlamentares (gabinetes, email, mensagem de WhatsApp, 

etc.) contra a PEC emergencial -186 ou qualquer medida de redução salarial ou retirada de benefícios. 

29.  Construir um calendário em conjunto com o FONASEFE e demais entidades das três esferas. 

 

 

30.  Orientar as entidades de base a cobrar um posicionamento das Reitorias e Conselhos Universitários, 

referente a reforma administrativa, e sobre a PEC 186. 

 

31. FASUBRA deve entrar na campanha contra fome ou construir uma campanha, utilizando a marca 

“Quem tem fome tem pressa”. 
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32. Defender e apoiar, construção de um ato dia 20 de novembro, contra o racismo e fora capitão do mato 

(Será consultado o jurídico para verificar a viabilidade de acrescentar o nome do secretário no documento). 

 

33.  Orientar que as entidades de base, faça a inclusão digital, a todos trabalhadores de base, priorizando 

os aposentados. 

 

34.  Participar dos debates com as centrais e sociedade organizada, nos municípios, durante esta 

campanha eleitoral, dos planos de desenvolvimento social, com geração de empregos. 

 

35.  Realizar uma Jornada em defesa do Serviço e dos Servidores Públicos na semana de 26 a 30 de 

outubro.  

 

36.  Mobilização nas universidades por meio de comitês locais que visem a articulação com a população 

por meio de trabalho de base (panfletagem, etc.). 

 

37. Mobilização na base da categoria: Realizar reunião por unidades, reunião de aposentados, reunião de 

representantes de Grupos de Trabalho. 

 

38.  Realizar reunião com os trabalhadores dos Institutos Federais ainda em 2020, convidando 

representação do SINASEFE. 

 

39.  Construir a resistência contra os ataques dos governos Municipais, Estaduais e da União. 

 

40. FASUBRA deve apoiar o movimento das centrais em defesa e valorização dos serviços público; 

41. Orientar que as entidades de base, façam a inclusão digital, a todos trabalhadores de base, priorizando 

os aposentados. 

 

42.  Participar dos debates em conjunto com as centrais e sociedade organizada nos municípios, durante 

a campanha eleitoral, dos planos de desenvolvimento social, com geração de empregos. 

 

43. Que a Fasubra realize o debate sobre o teletrabalho, para contrapor a IN 65 e encaminhe esse debate 

para o interior das IPES. 

 

44.  Incentivar e promover debates e ou cursos de EAD nas IFE, para nos preparar e construir diretrizes da 

FASUBRA sobre este tema que está na ordem do dia na chamada revolução 4G, que será , utilizada como 
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metodologias didático-pedagógicas e como ferramenta de suporte à educação no ensino básico e superior, 

buscando alternativas para a construção e desenvolvimento de plataformas públicas educacionais, a serem 

utilizadas pelos sistemas de ensino públicos no Brasil e essencial, para várias áreas de atuação dos técnicos 

administrativos nas instituições da base da FASUBRA. 

 

45. Que Fasubra realize  o encontro de Hu  no período que antecede a plenária. 

 

46. Realizar Encontro Nacional Dos Aposentados da FASUBRA em novembro - A DN avaliará a data. 

 

MOÇÕES APROVADAS:  

MOÇÕES: as moções aprovadas serão divulgadas após análise da Assessoria Jurídica da DN FASUBRA. 

 

Moção de apoio a deputado Sandro Pimentel 

Moção de repúdio à perseguição aos trabalhadores da Petrobrás 

CALENDÁRIO 

OUTUBRO 

28 Dia Nacional de Mobilização. 

NOVEMBRO 

11 Dia Nacional de Mobilização. 

16 a 30 Rodada De Assembleias Gerais. 

20 Dia da consciência Negra. 

DEZEMBRO 

 Primeira quinzena - Indicativo da Plenária Nacional. 

29 Aniversário de 42 anos de luta da FASUBRA. 

 


