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Brasília,  08 de outubro de 2021.

DERROTAR O VERDADEIRO PARASITA PAULO GUEDES E A PEC 32

Em mais uma semana de muita mobilização nas ruas, o governo não conseguiu colocar a PEC 32 para
ser votada no plenário da Câmara. Os atos FORA BOLSONARO realizados no dia 02 de outubro, em mais
300 municípios, com manifestações em todas as capitais e em outros 7 países pelo mundo, serviu para
acumular forças na batalha que o povo tem travado contra o governo genocida de Bolsonaro. O ato se
manteve no mesmo patamar dos anteriores em termos de números participantes, com a expectativa de
que o próximo protesto, marcado para o dia 15 de novembro seja maior, pois com a adesão de outros
setores como partidos de esquerda e centro e outros setores dissidentes, mostram que o ato poderá
furar a bolha que hoje se mantém no campo da esquerda. Além disso, as ações em Brasília no
enfrentamento à PEC 32 ampliam o desgaste do governo. Embalados pelas denúncias contra o ministro
da economia Paulo Guedes, os atos dos servidores públicos agitaram a capital federal essa semana. A
FASUBRA, em conjunto com as entidades que compõem o FONASEFE e as Centrais Sindicais realizaram
diversas ações. Na segunda e terça feira houve pressão no aeroporto na chegada dos deputadas e
deputados em Brasília, na quarta atos em frente ao Anexo II da Câmara e na porta do MEC,
denunciando o ministro da educação Milton Ribeiro por suas declarações contra os negros, pobres,
deficientes e os seus contra a universidades e na quinta feira foi realizado um ato no Ministério da
Economia contra o ministro Paulo Guedes. Todas essas ações ocorrem em um momento em que o
governo se vê cercado de denúncias contra ele e seus ministros. Bolsonaro terá de depor
presencialmente no inquérito que aponta sua interferência na PF e a CPI da Pandemia, entregará seu
relatório apontando evidências da política genocida do governo, isso levará ao seu indiciamento, oque
significa uma derrota do governo no Senado. Outra derrota sofrida por Bolsonaro essa semana foi a
convocatória de Guedes para explicar seus investimentos de 51 milhões de reais em offshore mantido
em um paraíso fiscal nas Ilhas Virgens Britânicas. Nesse cenário de crise política a economia está cada
vez mais em frangalhos, a inflação de setembro atingiu 1,16%, o maior índice desde 1994, no
acumulado do ano já atinge 6,64% e poderá atingir até o fim do ano 8,5% (dados IBGE). Isso significa
comida, transporte, energia, habitação mais caros pesando no bolso dos trabalhadores. Não há resposta
por parte do governo para resolver essa crise, a única saída é a queda de Guedes e a mudança da política
econômica, ou seja, é necessário derrubar imediatamente o governo Bolsonaro e condená-lo pela
destruição do país e a política genocida que levou a morte de 600 mil brasileiros vítimas da Covid 19.
Nesse sentido derrotar a PEC 32 é fundamental, pois defender o estado nesse momento de crise é
importante para garantir o atendimento da população, cada vez mais pauperizada. A Direção Nacional
da FASUBRA, considera que essa semana foi vitoriosa frente a batalha contra a Reforma Administrativa,
o governo ainda não conseguiu os 308 votos necessários para aprovação da PEC, isso significa que terá
menos tempo para negociação com os deputados e deputadas. A próxima semana, embora seja uma
semana curta devido ao feriado, a orientação é de manter a pressão, com uma representação em vigília
em Brasília. A DN da FASUBRA, também participará das reuniões com o FONASEF e o Fórum das
Centrais que ocorrerá nesse fim de semana para discutir as ações necessárias para as próximas
semanas. A tática das entidades é lutar para que o presidente da câmara não paute esse debate no
plenário. A DN mantém 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. A DN da FASUBRA, orienta que as entidades de base que mantenham a pressão virtual
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(e-mails e mensagens no Instagram, Whatsapp, facebook e tuiter)e presencial nos estados junto aos
deputados e deputadas, nesse fim de semana e no feriado. Orienta também a construção do ato FORA
BOLSONARO, que ocorrerá no dia 15 de novembro, e 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. É importante que as entidades mapeiem deputados e deputadas nos estados que
estão a favor da PEC 32 para 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 14 de
setembro a 16 de outubro, embora seja uma semana curta, manteremos a vigília. O recado para as
deputadas e deputados federais é: SE VOTAR, NÃO VOLTA! 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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CALENDÁRIO

OUTUBRO

20 Reunião da Direção Nacional

21 e 22 Plenária Nacional

28 Dia do Servidor Público


