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Brasí�lia,  13 de novembro de 2021.

DERROTAR A PEC 23 NO SENADO E MANTER A LUTA CONTRA PEC 32!

Apo� s o golpe do presidente da Ca�mara dos Deputados Arthur Lira (PP/AL), para aprovar a PEC 23 dos
precato� rios, agora o debate sera�  no Senado. Com essa aprovaça)o o governo Bolsonaro concentra a sua
polí�tica em duas aço) es:  manipular o orçamento para cacifar a sua candidatura para 2022, mantendo
controle sobre o centra)o, utilizando as verbas de emendas e liberar o auxilio Brasil para criar uma base
social que potencialize os votos junto a populaça)o em situaça)o de vulnerabilidade. Embora, no Senado,
a situaça)o na)o seja favora�vel ao governo para a aprovaça)o da reforma, devido aos desgastes polí�ticos
apontados pela CPI da pandemia e por promessas na)o cumpridas para a base governista, Bolsonaro tem
feito alguns movimentos para obter a maioria.  A proposta do governo e�  fazer a compensaça)o fiscal e a
desoneraça)o  da folha de pagamento,  criando um espaço no orçamento.  Pore�m,  na)o ha�  acordo para
aprovaça)o da proposta da forma que veio da Ca�mara. Existe a possibilidade da PEC 23 sofrer alteraça)o,
pois  a  questa)o  orçamenta� ria  na)o  esta�  resolvida  entre  os  senadores  e  com  mudanças  no  texto,   a
proposta retornara�  a2  Ca�mara para nova ana� lise. A pressa)o tera�  de ser mantida junto aos parlamentares
para que na)o avance nenhuma das duas reformas. A agenda polí�tica mudara�  no iní�cio de dezembro, em
funça)o do calenda� rio eleitoral e as reformas sa)o as u� ltimas cartadas do governo, ainda esse ano, para
desviar o foco das crises econo� mica e social que atravessam o paí�s.  Mesmo embalado pelo perí�odo de
vendas,  devido a2 s  festas de final  de ano,  na)o ha�  expectativa  de crescimento econo� mico a partir  do
consumo, porque os sala� rios na)o acompanham a alta de preços e  ainda tem o risco do apaga)o  de
energia.  O combate aos ataques do governo contra os servidores pu� blicos sera�  mantido ate�  o fim do
ano,  pois  derrotar a PEC 32 e�  fundamental  para que no iní�cio de 2022 haja uma consolidaça)o  das
mobilizaço) es nas ruas e o fortalecimento das oposiço) es, propiciando o fim da polí�tica econo� mica de
Guedes e Bolsonaro. A cada semana, a Direça)o Nacional da FASUBRA tem mantido a sua representaça)o
e realizado aço) es em Brasí�lia, junto com os representantes da base.  Os resultados te�m se mostrado
importantes na batalha contra a Reforma Administrativa. A cada dia que passa diminui o tempo para
negociaça)o do governo com os deputados. A pro� xima semana, embora seja uma semana curta devido ao
feriado do 15/11,  a  orientaça)o  e�  de  manter  a  pressa)o  nos  deputados  e  deputadas,  mantendo uma
representaça)o de vigí�lia em Brasí�lia. A DN da FASUBRA tambe�m participara�  da plena� ria dos servidores
pu� blicos  para  discutir  os  pro� ximos  passos  da  mobilizaça)o.  A  DN da  FASUBRA,  ja�  orientou  que  as
entidades de base participem dessa  plena� ria,  e  mante�m a orientaça)o  de  pressa)o  virtual  (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 tambe�m a construça)o do ato FORA BOLSONARO,
que ocorrera�  no dia 20 de novembro,  Dia da Conscie�ncia Negra,  e denunciem a PEC 32 atrave�s  de
outdoors, busdoors, a partir das peças publicita� rias disponibilizadas pela Federaça)o, participem de atos
em aeroportos  e  escrito� rios  polí�ticos  dos  parlamentares  colocando carro  de  som,  com  palavras  de
ordem contra a reforma. E>  importante que as entidades mapeiem deputados e deputadas nos estados
que  esta)o  a  favor  da  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 Brasí�lia
no perí�odo de 16 de setembro a 18 de outubro, embora seja uma semana curta, manteremos a vigí�lia. O
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foco nesse momento e�  total  para barrar a PEC 32,  e por isso a DN definiu a data da realizaça)o da
plenária para os dias 16 e 17 de Dezembro, para que as entidades possam manter a sua mobilizaça)o
contra esse ataque ao serviço pu� blico. SE VOTAR, NAC O VOLTA! NAC O AE  PEC 32! A PEC da destruiça)o dos
serviços pu� blicos.

PLENÁRIA NACIONAL DA FASUBRA SINDICAL 16 e 17 DE DEZEMBRO

A Direça)o Nacional convoca a Plena� ria Nacional virtual  para os dias 16 e 17 dezembro de
2021, e orienta a rodada de assembleias de 17 de novembro ao dia 13 de dezembro, para
eleger  delegadas e delegados.  

Obs.  Em respeito  à  autonomia das  entidades  de base,  fica  a  critério  de cada uma
realizar novas assembleias  para definir  suas delegações ou manter as delegadas e
delegados definidos nas assembleias já realizadas

No dia 16 a Plena� ria ocorrera�  das 09 a2 s 12 horas e das 14h a2 s 18 horas. No dia 17, sera�  das
14 a2 s 18h.  

Pauta:  
1. Informes Nacionais; 
2. Ana� lise de Conjuntura Nacional e Internacional; (PEC 32, avaliaça)o das propostas de Retorno ao
trabalho presencial pelas reitorias e Decreto 10620); 
3. Referendar substituiço) es na direça)o nacional, em conformidade com o estabelecido nos artigos 65
e 66,  seus incisos e para� grafos; 
4. Apresentar a prestaça)o de contas do ano de 2019 realizada pelo Conselho Fiscal; 
5. CONFASUBRA;
6. Calenda� rio;  
7.  Outros. Brasí�lia

Dinâmica da Plenária:  

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

2. Informes da DN;  

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

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

5. Encerramento de inscriço) es na 5ª fala (da representaça)o);  

6. Sera)o consideradas as propostas e moço) es encaminhadas ate�  sexta-feira, para
 nu� mero do telefone da FASUBRA, a ser disponibilizado durante a realizaça)o da
plena� ria;  
7.Votaça)o de propostas, moço) es e encaminhamentos.
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20 DE NOVEMBRO DIA DA NACIONAL DA  CONSCIÊNCIA NEGRA  

 OCUPAR AS RUAS  PARA COMBATER AO RACISMO 

Dia 20 de novembro e�  o dia da Conscie�ncia Negra no Brasil. Perí�odo em que se celebra o u� nico hero� i
negro  brasileiro,  Zumbi  dos  Palmares,  e  a  experie�ncia  quilombola,  como  uma  sociedade
verdadeiramente  igualita� ria  vivida  no  mundo.  Passado  esse  perí�odo  histo� rico,  vivemos  tempos  de
avanços  e  retrocessos,  com  as  mudanças  dos  governos,  resistindo  aos  ataques  que  levam  desde  o
extermí�nio  da  populaça)o  negra  ao  avanço  do  fascismo  no  paí�s.  A  atual  conjuntura  exigiu  que  a
comunidade negra retomasse o processo de Aquilombamento. Resistir sem retroceder, como em um
jogo de capoeira que se desliza de um golpe para contragolpear. E>  por isso que retomamos as ruas com
a força de milhares de Zumbis e Dandaras, para mostrar que a populaça)o negra na)o se curvara�  a mais
essa polí�tica  de  extermí�nio de  Bolsonaro e seus corone� is.  A  construça)o  de  novos  atos  pelo fim do
governo  criminoso  e corrupto  de Bolsonaro  demonstra  essa  disposiça)o  de  luta  e  ja�  tem data  para
ocorrer.  No  pro� ximo  dia  20  de  novembro,  com  manifestaço) es  em  todo  o  paí�s  a  chamada  e�
#FORABOLSONARORACISTA. Ale�m da resiste�ncia contra o racismo e fascismo, o dia de lutas tambe�m
trara�  o contexto polí�tico atual, como a volta da fome e da extrema pobreza, a pandemia da Covid -19, a
carestia, o desemprego e os constantes ataques, retirada dos direitos humanos e a luta contra PEC 32
(reforma administrativa). E>  necessa� rio intensificar as mobilizaço) es nas ruas, manter a pressa)o virtual
para derrotar as PECs 23 (dos precato� rios) e 32 (reforma Administrativa) no Congresso Nacional e
reforçar  o  trabalho  nas  comunidades,  periferias,  morros  e  favelas.  Conscientizar  a  populaça)o  em
situaça)o  de  vulnerabilidade  sobre  esses  temas  que  os  atinge  diretamente.  A  Direça)o  Nacional  da
FASUBRA esta�  em Brasí�lia para acompanhar a agenda, os atos e orienta as entidades de base para que
continuem em mobilizaça)o permanente para derrotar essas propostas que acabam com direitos das
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trabalhadoras e trabalhadores e os serviços pu� blicos.  As pro� ximas duas semanas sera)o decisivas na
Ca�mara dos Deputados e e�  extremamente importante aumentar o contato com deputados e deputadas,
por  meio  de  e-mails,  mensagens  no  Instagram,  Whatsapp,  facebook  e  twitter,  ale�m  da  pressa)o
presencial nos estados e municí�pios para que declarem a sua posiça)o contra� ria a2  PEC 32 e tambe�m a2
PEC  23/21.  No  dia  20  esta)o  previstos  atos,  passeatas,  debates,  intervenço) es  culturais,  aço) es  de
formaça)o e de solidariedade nas periferias, entre outras atividades. As entidades de base podem manter
ou  construir  campanhas  de  solidariedade  ativa  a2  populaça)o  em  situaça)o  de  vulnerabilidade,  como
forma de resiste�ncia a2  pandemia da fome produzida por Bolsonaro e Guedes.  Ale�m disso,  produzir
outdoors, busdoors, ou utilizar peças publicita� rias disponibilizadas pela Federaça)o sobre os ataques do
governo e�  construir e participar dos atos de rua, contra o racismo. Hoje no Brasil derrotar o governo
Bolsonaro e combater o racismo que vigora na sociedade. Fora BOLSONARO! NAO O AO RACISMO!

CALENDÁRIO
NOVEMBRO

13 Marcha contra a Fome (Frente Povo Sem Medo)
13 Plena� ria Nacional dos Servidores Pu� blicos das tre�s esferas
20 DIA  DA  CONSCIEO NCIA  NEGRA  -  ATO  #FORABOLSONARORACISTA  (em  todo  o

Brasil)
DEZEMBRO

16 e 17 Plena� ria Nacional da FASUBRA


