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Brasília,  01 de outubro de 2021.

PRESSÃO EM DEPUTADOS E DEPUTADAS IMPEDE LIRA PAUTAR A
PEC 32

Em mais uma semana vitoriosa, os servidores públicos das três esferas impediram que a PEC 32 fosse
pautada na câmara dos deputados. A pressão nos parlamentares nos estados e em Brasília tem dado
resultados importantes na batalha para derrotar a Reforma Administrativa. A agenda dos movimentos,
além de realizar atos nos aeroportos, seja nos estados ou no distrito federal, também consiste em
pressão nos gabinetes dos deputados e atos na porta do Anexo II da Câmara, a guerrilha virtual cumpre
a função de pressionar os deputados onde eles estiverem. Mesmo com toda a pressão do movimento, o
presidente da Câmara, Arthur Lira (PP/AL), mantém a posição de colocar em votação o projeto no
plenário ainda esse mês. Segundo ele, em entrevista ao jornal Valor Econômico, espera amadurecer o
debate para colocar a PEC 32 em votação. A proposta do presidente da Câmara é levar ao plenário na
semana de 18 de outubro. Porém, Lira não tem hoje os 308 votos necessários para aprovar a PEC 32 em
dois turnos, mesmo liberando as emendas e fazendo acordos com os partidos do centrão. A falta de
votos para aprovação se deve à pressão exercida por servidores públicos sobre deputadas e deputados
para votarem contra a proposta do governo. Outro fato é que por ser um ano pré-eleitoral também
conta com um peso maior na decisão dos deputados em apoiar ou não a reforma. Deputados temem
votar a favor e sofrer represálias nas urnas eletrônicas em 2022. O governo não consegue responder às
crises que a cada dia ampliam no país: inflação alta, desemprego, aumento dos preços dos alimentos,
dos derivados de petróleo, do gás de cozinha, e agora a crise energética que pode levar ao apagão em
todo território nacional. A agenda de mobilização deve ser mantida, vigília em Brasília, e pressão nos
estados. No dia 02 de outubro o ato Fora Bolsonaro deve ser muito maior que o anterior. A tarefa é
denunciar a PEC 32 para a população, levando faixas e cartazes e muita disposição para derrotar mais
esse golpe do governo. A Direção da FASUBRA, avalia que é importante ganhar tempo para que a PEC 32
não vá ao plenário e a cada semana que passa, sem que a Reforma Administrativa seja pautada é uma
vitória do movimento. A DN tem mantido a interlocução com as entidades que compõem o FONASEFE e
com as Centrais Sindicais sobre a importância da construção de uma greve unificada caso a PEC vá para
a votação em plenário. Sendo assim. mantém a orientação para que as entidades de base
intensifiquem as ações nos estados e municípios, participando dos atos de rua, seguindo os
protocolos sanitários, denunciem a PEC 32 através de outdoors, busdoors, a partir das peças
publicitárias disponibilizadas pela federação, participem de atos em aeroportos e escritórios
políticos dos parlamentares colocando carro de som, com palavras de ordem contra a reforma.
Que as entidades participem do ato do dia 02 de outubro, com faixas e bandeiras denunciando a
reforma, aumentando o desgaste do governo e a pressão nos parlamentares para derrotar a PEC
32. Também orienta as entidades a mapear deputados e deputadas nos estados que estão contra
a PEC 32 para fazer o vira voto (veja o deputado do seu estado no site: contraapec32.com.br).
Orienta, ainda, que as entidades que puderem enviem representantes a Brasília no período de
04 de setembro a 08 de outubro, em nova jornada de mobilizações. Mesmo sem data definida
para votação em plenário, é importante manter a mobilização em Brasília. Também orienta que
as entidades de base aprovem nos Conselhos Universitários, moções de repúdio contra a PEC 32,
apontando os prejuízos que podem ocorrer, caso seja aprovada, que as Instituições Públicas de
Ensino envie essa manifestação alertando deputados federais, estaduais, vereadores,
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governadores e prefeitos, sobre os riscos de aprovação da reforma, além de dar ampla
divulgação em todas as mídias. A Direção Nacional da FASUBRA continuará com representação
em Brasília, para acompanhar a tramitação da Reforma Administrativa, em vigília sistemática. O
recado para as deputadas e deputados federais é: SE VOTAR, NÃO VOLTA! Diante da importância da
mobilização nesta semana é crucial que no final de semana sejam mantidas as mobilizações virtuais. É
necessário enviar e-mails e mensagens no Instagram, Whatsapp, facebook e no Twitter para os
deputados. A Direção Nacional da FASUBRA orienta NÃO A PEC 32! A PEC da destruição dos
serviços públicos.

PLENÁRIA NACIONAL VIRTUAL NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021

A Direção Nacional convoca a Plenária Nacional virtual para os dias 21 e 22 de outubro de
2021, e orienta a rodada de assembleias de 17 de setembro ao dia 15 de outubro, para eleger
delegadas e delegados.

A Plenária virtual da FASUBRA, ocorrerá nos dias 21 e 22 de outubro, em dois meios
períodos das 14 às 18h.

Pauta:
1. Informes Nacionais;

2. Análise de Conjuntura Nacional e Internacional; (PEC 32, avaliação das propostas de Retorno ao
trabalho presencial pelas reitorias e Decreto 10620 );

3. Referendar substituições na direção nacional, em conformidade com o estabelecido nos artigos 65
e 66,  seus incisos e parágrafos;

4. Calendário;
5. Outros.

Dinâmica da Plenária:

1. Informes de base. As entidades deverão encaminhar por escrito, no ato do  credenciamento;

2. Informes da DN;

3. Conjuntura: Representação da DN (5 falas) - 5 minutos;

4. Abertura de inscrições para o ponto na 1ª fala da representação, para todos (as) os (as)
delegados (as) - 3 minutos;

5. Encerramento de inscrições na 5ª fala (da representação);

6. Serão consideradas as propostas e moções encaminhadas até sexta-feira, para
número do telefone da FASUBRA, a ser disponibilizado durante a realização da
plenária;

7.Votação de propostas, moções e encaminhamentos.
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REUNIÃO VIRTUAL DO FONASEFE - 01/10/2021

Entidades presentes:

ANDES-SN (Rivania, Luiz Blume), CSP-CONLUTAS (Barela), FENASPS (Deise), CONDSEF (Rogerio),
SINASEFE (Lobão), ASSIBGE-SN (Paulo) FENAJUFE (Fabiano), ASFOC-SN (Paulinho), FASUBRA
(Toninho, Luan), SINDIRECEITA (Geraldo), SINDIFISCO-NACIONAL (Kurt), SINAIT (Marco Aurélio),
SINAL, Entidades convidadas: SINDMPU (Elizabeth)

Pauta:

1. Informes

2. Jornada de luta contra a PEC 32.

Informes:

O FONASEFE ainda não acertou as despesas com o operativo das centrais, bem como o FAIXÃO. Para
resolver essas questões e outras despesas, cada entidade do FONASEFE deve depositar até a próxima
segunda-feira R$ 3.000,00 (três mil reais) na conta do ANDES que é exclusiva para uso do FONASEFE.

As entidades que precisarem de nota fiscal para comprovar as despesa deve entrar em contato com o
ANDES e passar seus dados, assim no pagamento das despesas serão solicitadas as notas fiscais, porém
solicitamos que todas entidades façam o depósito , pois, estamos precisando quitar as despesas já
realizados e outras que virão pelo encaminhamentos abaixo.

Encaminhamentos:

v Manter as mobilizações nos estados de forma presencial, dentro do possível, e nas redes sociais e
cada entidade mandar representação para Brasília para a JORNADA de LUTA;

v Fortalecer com colunas dos servidores públicos o ato do dia 02 de outubro;

v Foi proposto discutir atividades mais fortes contra a PEC 32, como uma GREVE NACIONAL DOS
SERVIDORES PÚBLICOS e/ou OCUPAÇÃO EM BRASÍLIA. Deliberamos por cada entidade fazer o
debate sobre essas propostas nas suas direções e discutiremos na próxima reunião do FONASEFE;

v A CARTA AOS PARLAMENTARES será impressa 1000 (mil) cópias no formato A3 para serem
entregues nas mãos dos(as) deputados(as) e/ou coladas nas portas dos seus gabinetes. Vamos
orientar aos sindicatos de base que programem entregas dessa carta aos parlamentares nas suas
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casas em cada estado;

v Foi formado uma comissão (FASUBRA, ANDES e SINASEFE) para pensar em um ato performático no
aeroporto (terça pela manhã) e na porta do Anexo II da Câmara dos deputados (Terça a tarde);

v Na quarta-feira todos que estão em Brasília deve se concentrar na parte da manhã no espaço do
servidor no bloco C do ministério da economia;

v Teremos uma reunião presencial (um por entidade) às 12 h na terça feira no aeroporto de Brasília
para afinar as programações da Jornada de Luta.

DIA 2 OUTUBRO OCUPAR AS RUAS - FORA BOLSONARO

A FASUBRA Sindical fará a transmissão dos atos de sábado (2/10) pelo Fora Bolsonaro, como nas
últimas manifestações. A transmissão será pelas redes sociais, com entradas ao vivo de representantes
das entidades de base nos estados. Não deixe de acompanhar e participar pelo Facebook e Youtube da
Federação. No Brasil e no exterior já estão previstos 214 atos pelo impeachment de Bolsonaro. As
manifestações têm por objetivo manter a pressão pelo fim deste governo genocida e criminoso,
responsável pelo desemprego, fome, inflação, miséria e a morte de mais de 600 mil pessoas. Os
protestos aumentam o desgaste do governo. Exemplo disso é que já se cogitam não votar a PEC 32 na
Câmara dos Deputados, por falta de apoio da base governista este ano. Os atos pelo #ForaBolsonaro são
um chamado conjunto de movimentos sociais, organizações populares, centrais e entidades sindicais,
partidos de oposição, movimento estudantil, artistas e personalidades. A FASUBRA Sindical orienta as
entidades de base a participarem dos atos, seguindo todos os protocolos de segurança contra a
pandemia, com distanciamento, máscaras e álcool em gel.

Confira a programação dos atos Fora Bolsonaro deste sábado até o momento:
https://fasubra.org.br/wp-content/uploads/2021/09/Programacao-Atos-2-de-Outubro.pdf

Com informações e programação do Brasil de Fato.
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CALENDÁRIO

OUTUBRO

02 Ato FORA BOLSONARO

20 Reunião da Direção Nacional

21 e 22 Plenária Nacional

28 Dia do Servidor Público


