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Brasília, 28 de junho de 2021.
RELATÓRIO DA PLENÁRIA NACIONAL VIRTUAL DA FASUBRA
DIAS 25 E 26 DE JUNHO

A Plenária Nacional Virtual da Federação de Sindicatos de Trabalhadores Técnico-administrativos
em Instituições de Ensino Superior Públicas do Brasil (FASUBRA Sindical) foi realizada nos dias 25 e
26 de junho de 2021, pela plataforma Zoom. Pauta: Informes Nacionais; Análise de Conjuntura
Nacional e Internacional; (PEC 32, Retorno ao trabalho sem vacinação); Referendar substituições de
diretores, conforme estabelecido nos artigos 65 e 66, e seus incisos e parágrafos; Calendário;
Encontros Regionais; Outros. A plenária contou com a participação de 35 entidades, total de 140
delegadas e delegados credenciadas/os, entre os quais 58 mulheres e 82 homens. A plenária teve
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início às 14h do dia 25, com a homenagem ao companheiro Fernando Maranhão, que faleceu
recentemente, e às mais de 500 mil vítimas da pandemia. Nesse sentido, foi apresentada e aprovada,
por unanimidade, a proposta de que a Plenária recebesse o nome de Fernando Roberto Maranhão de
Araújo. Em seguida, foi votada a dinâmica da plenária, sendo aprovada a proposta de manter o chat
e microfone fechados no primeiro dia. Também foi aprovado que todas as intervenções de avaliação
de conjuntura fossem apresentadas no primeiro dia. Passou-se, a seguir à pauta, com os informes das
coordenações da Direção Nacional: Geral, Aposentados, LGBTI, Seguridade Social, Jurídico e
Comunicação. Foi informado, pela coordenação da mesa, que os informes de base deveriam ser
encaminhados por escrito. Foi encaminhado, pela mesa, a leitura do recurso apresentado à DN
referente ao Comando Nacional de Mobilização. A coordenação da mesa abriu para a apresentação
do recurso. Foram feitas duas defesas para cada posição e colocado em votação, sendo rejeitado o
recurso, por ampla maioria. Na sequência foi aberto o debate sobre a conjuntura nacional e
internacional, Reforma Administrativa; análise do retorno do trabalho presencial. Às 20h15, após as
intervenções de todas as pessoas inscritas, foram encerrados os trabalhos do dia. No segundo dia da
plenária, antes de serem encaminhadas as votações das propostas apresentadas, a coordenação de
Seguridade Social apresentou seu informe. O primeiro encaminhamento votado foi o calendário,
referente ao ato do dia 24, Fora BOLSONARO! As delegadas e delegados presentes na plenária
nacional aprovaram a seguinte resolução: A FASUBRA absorve o calendário das Centrais e do
FONASEFE, referente ao ato do FORA Bolsonaro. A Direção Nacional da FASUBRA convocará e
orientará a base da categoria a participar do ato FORA BOLSONARO, dia 24/07. Caso haja
alteração na data definida pelas entidades que compõem a Campanha Fora Bolsonaro, a
plenária autoriza a Direção Nacional da FASUBRA a antecipar a convocatória do ato e ou
adequar acompanhando o calendário de lutas. Em seguida, foi realizada a leitura das propostas
para apresentação de destaques e votação.
Os itens da pauta que não foram apreciados nesta plenária, serão encaminhados para a próxima
plenária.
PROPOSTAS APROVADAS NA PLENÁRIA NACIONAL VIRTUAL DA FASUBRA
➢
1.
2.
3.
4.

CONJUNTURA
Intensificar a campanha da FASUBRA “Fora Bolsonaro e Mourão”;
Construir a Campanha Fora Lira - presidente da Câmara do Deputados;
A Plenária Nacional da FASUBRA reafirma posição contrária às intervenções nas IFE;
Reforçar a luta pelo Fora Bolsonaro e sua política genocida: todos que puderem, devem ir às
ruas pelo Fora Bolsonaro e contra a destruição dos serviços públicos (PEC 32 - Reforma
Administrativa);
• Repudiar a realização da copa América;
5. Que o retorno presencial das atividades das IFE só se dará após o atendimento dos
seguintes pré-requisitos:
• A completa imunização (segunda dose) de toda comunidade universitária, e;
• Com a queda sustentada da curva epidêmica nacional, estadual e local, e;
• Adequação dos espaços físicos das IES atendendo às normas sanitárias de
controle de contágio do Covid-19, e;
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•

Escalonamento do retorno seguindo os protocolos de saúde sobre os grupos
de risco, e;
• Garantia, para toda comunidade, de equipamentos de proteção individual
conforme orientado pela ANS.
6. Não a inclusão da educação básica e superior presenciais como serviços e atividades
essenciais, inclusive durante enfrentamento de pandemia, de emergência e de calamidade
pública, como querem os parlamentares da direita -PL 5595/20;
7. Que a FASUBRA reforce a campanha do Fora Bolsonaro e Mourão e denuncie os
parlamentares que o apoiam, orientando as entidades de base a fazerem o mesmo,
denunciando, também, os governadores e prefeitos.
8. PEC 32
• A Direção da FASUBRA elaborará e divulgará mapa dos deputados federais, por estado,
com sua posição sobre a reforma administrativa, segundo o estudo do DIEESE, DIAP e
a votação na CCJ;
• Orientar que as entidades de base intensifiquem pressão aos parlamentares quanto a
PEC 32;
• Divulgar o calendário de trabalho da comissão especial, com orientações aos sindicatos
sobre o tema de cada audiência;
➢ MOBILIZAÇÃO E GREVE
1. Construção de jornada virtual da representação da DN da FASUBRA, em conjunto com as
entidades de base na construção da mobilização (assembleias, audiências públicas, etc);
2. A FASUBRA orienta que suas entidades de base participem e construam o Encontro Nacional
do serviço público;
3. Construção de greve sanitária, em conjunto com as entidades que compõem o FONASEFE, no
mínimo do setor da educação;
• Indicativo de greve sanitária em caso de convocação para o retorno ao trabalho
presencial sem que todas e todos tenham recebido as duas doses da vacina;
• Em caso de aprovação da greve, a FASUBRA deverá enviar a resolução à Andifes e
a todas as IFE;
4. A DN FASUBRA realizará debates temáticos com a categoria;
5. Reforçar a mobilização em nível nacional (Fasubra) para a luta contra a Reforma
Administrativa, com atos e debates em todas as câmaras municipais e legislativas
denunciando os prejuízos da PEC 32 convidando os deputados;
6. Que a FASUBRA realize a campanha SOS universidades;
7. Que a FASUBRA utilize Outdoor, busdoor; com a ajuda das entidades de base;
8. Que a FASUBRA oriente as entidades de base a realizar atividades nos aeroportos;
9. Construção dos fóruns Estaduais contra a PEC 32 e contra privatizações das estatais;
10. Mobilização permanente para potencializar o calendário de lutas;
• Lives;
• campanhas da FASUBRA;
• Campanhas locais;
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•
•
•
•
•

Ocupar tribunas nas Câmaras;
Cards;
Faixas;
Outdoors;
Plenárias Unificadas com os SPFs locais.

11. A FASUBRA orienta as entidades de base a encaminhar nos fóruns estaduais:
• Realizar atos articulados com as Entidades e Comunidades do campo e da cidade,
nos morros e periferias;
• Realizar panfletagens sobre os prejuízos e desmonte dos serviços públicos aos
usuários dos SUS;
• Convidar estes setores para ocupar as ruas;
➢ COMUNICAÇÃO
1. Os materiais das campanhas de mídia da FASUBRA estarão disponíveis no website da
federação. Em www.fasubra.org.br ;
2. A FASUBRA disponibilizará os materiais às entidades de base;
➢ EBSERH
1. A FASUBRA se posiciona contrária a cessão de servidores RJU, do patrimônio e imobiliário das
IFE para a empresa EBSERH;
2. A FASUBRA realizará RX dos 10 anos da EBSERH, para denunciar o desmonte dos HUS.
3. Denunciar o não cumprimento da lei de cotas da Constituição que prevê, no mínimo, 5% até
20% de vagas reservadas, nos concursos da EBSERH. - Lei 8213/91 e 12711/12
➢ CALENDÁRIO
1. Que a FASUBRA incorpore o calendário da campanha Fora Bolsonaro, FONASEFE, Frentes e
Centrais Sindicais;
2. As Centrais Sindicais e FONASEFE aprovaram o Encontro Nacional do Serviço Público das 3
esferas para o mês de agosto e encontros regionais em Julho. A FASUBRA se empenhará na
construção destes encontros;
➢ MOÇÕES:
➢ Foram encaminhadas e aprovadas três moções na plenária.
• CONTRA A APOSENTADORIA POLÍTICA DE RUI MUNIZ
• MOÇÃO DE APOIO A LUTA DOS GARIS DE NITERÓI
• MOÇÃO DE REPÚDIO AO SENADOR LUIS CARLOS HEINZE
★

OBSERVAÇÃO: Moções aprovadas, cujos textos foram encaminhados serão divulgadas
após a avaliação da Assessoria Jurídica Nacional.
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DIA 03 DE JULHO - ATO NACIONAL FORA BOLSONARO!
A Direção Nacional convoca e orienta as entidades de base a participarem do ato nacional FORA
BOLSONARO!, que ocorrerá no próximo dia 03/07 em todo o país. Diante da mudança da conjuntura,
devido às denúncias de corrupção apresentadas pelos irmãos Miranda, no caso da compra da vacina
Covaxin pelo presidente Bolsonaro, à CPI da Pandemia no Senado e aumento das mobilizações de
ruas, as entidades que compõem a campanha Fora Bolsonaro se reuniram no dia 26 e definiram a
realização de novo do ato dia 03 de julho. A Direção Nacional da FASUBRA, seguindo a deliberação
da Plenária Nacional, realizada nos dias 25 e 26 de junho de 2021, que deu autonomia à DN da
FASUBRA para adequar o calendário, encaminha a sua realização. A Direção Nacional da FASUBRA
Sindical orienta as entidades de base a discutirem nos fóruns estaduais, construírem e
participarem das atividades e atos do dia 03 julho, respeitando as orientações das autoridades
sanitárias de distanciamento social, uso de máscara e álcool em gel. Também orienta que as
entidades de base continuem a pressionar os parlamentares através de ações virtuais e campanhas
de visibilidade nos estados.

#ForaBolsonaroeMourão
#ContraosCortesnaEducação
#Vacinaparatodasetodos #Nãoàpec32
CAMPANHA #FORABOLSONARO DIVULGA CALENDÁRIO
A Campanha #ForaBolsonaro, espaço de articulação de unidade que conta com mais de 100
entidades, movimentos, partidos, frentes, coalizões, realizou reunião hoje, dia 26 de junho, discutiu
novos fatores que demonstram que o Bolsonaro é um empecilho no enfrentamento à pandemia e
também o escândalo de corrupção no caso Covaxin que envolve diretamente o presidente. Diante
deste cenário, encaminhou o seguinte calendário das próximas mobilizações:
1) Dia 30 de junho: Entrega do Super pedido de Impeachment de Bolsonaro e ato em
Brasília;
2) Dia 1 de julho: Plenária Nacional de Lutas Populares, às 18h, para organizar os atos
nacionais
3) Dia 3 de julho: Realização de atos em todo o Brasil.

RELATÓRIO DA REUNIÃO VIRTUAL DO FONASEFE DO DIA 22 DE JUNHO
O Convidado Toninho do DIAP fez uma breve análise sobre as possibilidades de eventual reajuste
salarial prevista na proposta de LDO que o governo vai enviar para Congresso. O representante do
DIAP explicou que a lei complementar 173/20, suspendeu todos os reajustes salariais e de benefícios
como auxílio alimentação e outros até final do exercício fiscal de 2021. E a PEC Emergencial 186/20
(EC 109) estabeleceu que está proibido ao governo conceder qualquer reajuste se o limite fiscal
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chegar a 95%, atualmente tem cálculos que apontam estar em 94%. Mas até a aprovação da LDO esta
questão é uma hipótese e também um cavalo de tróia, pois o governo deverá regulamentar a reforma
da Previdência que aumentará a contribuição previdenciária dos aposentados. Em 2020 já
regulamentou a cobrança previdenciária dos servidores ativos, para algumas categorias chegaram a
sofrer majoração de 100% outras 80%, dependendo da faixa salarial. Estamos pedindo ao DIAP para
elaborar uma análise pormenorizada sobre isto para melhor compreensão das diversas categorias do
funcionalismo. 01 - Conforme ficou acertado na última reunião as entidades responsáveis
(CONDSEFE e SINAL) para atualizar os cálculos das perdas salariais e da pauta reivindicação,
enviaram as propostas para que as entidades possam analisar e fazer adendos até dia 25/06. Na
segunda feira será feito o protocolo, é um ato simbólico com representação das entidades ANDES,
CONDSEFE e FENASPS, na porta do Ministério da Economia com transmissão online; 02 – Será
realizada uma Live no dia 28/06 (segunda-feira) com transmissão cruzada e ampla divulgação, para
darmos os informes, inclusive com a presença física no Ministério Economia (Laura - Fenasps; Sergio
Ronaldo - Condsef; Andes); Responsáveis pela construção da Live: Lobão e Rivânia); 03. Sobre os
contratos de comunicação foi proposto apresentar proposta de prorrogação do contrato da Cajuína
até dezembro de 2021 com avaliação sobre o próximo período, incluindo cláusula contratual que nas
hipótese da aprovação ou rejeição à PEC 32 antes do final do ano, haja previsão de extinção do
contrato antes. Será feito também a consulta para que novas entidades venham somar na socialização
dos custos; 04 –Foi informado sobre a reunião do FONASEFE com as centrais sindicais, para discutir
a convocação e organização do Encontro Nacional dos Servidores Federais, Estaduais e Municipais.
Perspectiva de realização para segunda quinzena de julho. No dia 24 de Junho Fórum das Entidades
Nacionais dos Servidores Públicos Federais ANDES-SN – ANFFA-Sindical – ASFOC-SN – ASMETROSN – ASSIBGE-SN - CGTB - CNTSS – CONDSEF – CSPB - CSP/CONLUTAS – C.T.B – CUT - FASUBRA FENAJUFE – FENAPRF – FENASPS – INTERSINDICAL - PROIFES – SINAIT – SINAL - SINASEFE –
SINDCT - SINDIFISCO-Nacional – SINDIRECEITA – SINTBACEN – UNACON-Sindical haverá nova
reunião com o setorial das centrais com representantes dos servidores públicos das três esfera. O
link será enviado para as entidades; 05 – Foi definido indicar para o conjunto da classe trabalhadora
a convocação e construção de um novo dia nacional de luta reafirmando a luta pelo auxílio
emergencial, o arquivamento da PEC 32 e FORA BOLSONARO e MOURÃO; 06 – Indicar a construção
de uma Greve Sanitária com ações a ser realizadas conforme os trabalhadores estiverem inseridos no
processo de trabalho, mobilizando os setores que estão em home office, os dos serviços essenciais e
presencias, proposta a ser discutida e aprovada em conjunto com os servidores/as e da classe
trabalhadora; 07 – Indicar a construção de Paralisação de 24 horas para ser construído entre todos
os trabalhadores/as, com data a ser definida; 08 – Os representantes do FONASEFE no Setorial das
Três Esferas dia 24/06, serão as seguintes entidades: ANDES- CSP/Conlutas - FENAJUFE, FENASPS SINASEFE – CONDSEF.

CALENDÁRIO
JUNHO
28

Live do FONASEFE - Entrega do ofício da Campanha Salarial no ME
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28

Dia Internacional do orgulho LGBT

30

Entrega do pedido unificado de Impeachment em Brasília

30

Mobilização dos trabalhadores da enfermagem– PL 2564/20
JULHO

01

Plenária Nacional Campanha Fora Bolsonaro

03

Dia Nacional de atos manifestações de rua Fora Bolsonaro

13

Dia Nacional de luta em defesa das universidades, da ciência e da vida,
contra as intervenções e corte de verbas

24

Mobilização pelo Fora Bolsonaro

25

Dia internacional da Mulher Latino Caribenha

7

