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Brasí�lia, 28 de julho de 2022. 

DEFENDER A DEMOCRACIA SIGNIFICA DERROTAR BOLSONARO NO 

PRIMEIRO TURNO!

A dois meses da eleiça�o,  o Brasil vive uma instabilidade polí�tica em funça�o dos ataques
desferidos pelo governo Bolsonaro contra o sistema eleitoral. Em reunia�o realizada no dia
18 de julho com embaixadores, Bolsonaro declarou que, se a legislaça�o eleitoral em vigor
for  mantida,  na�o  havera�  eleiço� es  e  no  papel  de  chefe  de  Estado  referiu-se  a( s  Forças
Armadas, como avalizadora do golpe, mantendo a polí�tica de guerra declarada ao TSE, a(  Lei
e a(  Constituiça�o. Em plena campanha, Bolsonaro utilizou toda a estrutura palaciana, com
transmissa�o oficial ao vivo, diante dos olhos de toda a populaça�o brasileira, o que configura
crime eleitoral. Esse prelu� dio de golpe de Estado, no pior estilo Donald Trump Tupiniquim,
acende um sinal de alerta ao processo eleitoral em curso, pois essa ameaça ja�  foi ensaiada
em setembro de 2021 e na�o vingou. Pore�m, o governo mante�m seu discurso de que na�o
aceitara�  o resultado das urnas e segue na tentativa insana de destruir a fra� gil democracia
do paí�s. Essa aça�o de Bolsonaro causou reaça�o contra� ria no Brasil e no mundo: artistas,
empresa� rios  e  banqueiros  assumiram  publicamente  posiço� es  contra� rias  a(  escalada
golpista, incluindo participaça�o em manifestos.  Ale�m disso, chefes de Estado de diversos
paí�ses ja�  se posicionaram favora�veis ao processo eleitoral e a( s urnas eletro2 nicas. Mesmo
com  todo  esse  desgaste,  o  governo  mante�m  as  aço� es  no  Congresso  para  garantir  os
parlamentares do centra�o fie� is a seu projeto de reeleiça�o e, desta forma, libera verbas para
o orçamento secreto, que hoje atinge o gasto de R$ 36,4 bilho� es, que votam nos projetos
apresentados pelo Executivo. Bolsonaro tenta, de todas as formas, crescer nas pesquisas.
Por  meio  de  seu  aliado,  o  presidente  da  Ca2mara,  Arthur  Lira  PP/AL,  aprovou  a  PEC
emergencial, que liberou orçamento secreto, aplicou a isença�o do ICMS do combustí�vel e
agora  tenta  retomar  a  votaça�o  da  PEC  32,  argumentando  que  para  pagar  o  auxí�lio
emergencial  e�  necessa� rio  que a  reforma de Estado seja concluí�da.  A FASUBRA,  em sua
u� ltima  plena� ria,  fez  a  ana� lise  correta  dessa  conjuntura  de  que  e�  necessa� rio  derrotar
Bolsonaro, ja�  no primeiro turno. Neste momento, os servidores pu� blicos na�o podem vacilar
em suas aço� es. Por isso e�  necessa� rio no segundo semestre retomar as ruas denunciando a
tentativa de golpe do atual governo e promovendo a defesa do Estado. Para tanto, a DN da
FASUBRA discutiu em reunia�o com as entidades que compo� em o FONASEFE a necessidade
de uma nova Jornada de Lutas em agosto para mobilizar a base nos estados e em Brasí�lia
para derrotar o atual governo, no dia 2 de outubro. E?  preciso retomar os fo� runs estaduais,
dialogar com as entidades da sociedade civil, o movimento estudantil e a populaça�o usua� ria
dos serviços pu� blicos para derrotar o bolsonarismo. O Brasil passa por um processo de
desmonte do Estado com os cortes sequentes do orçamento, arrocho salarial e a venda de
estatais. A inflaça�o que atinge 12% e que a cada dia que passa sufoca os trabalhadores que
ja�  sofrem com o alto í�ndice de desemprego, que atinge 15%, e 5 milho� es em situaça�o de
desalento.  Hoje no paí�s  uma pesquisa do IBGE mostra que mais da metade (58,7%) da
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populaça�o brasileira convive com a insegurança alimentar em algum grau – leve, moderado
ou grave (fome). O paí�s regrediu para um patamar equivalente ao da de�cada de 1990. A
decisa�o da plena� ria nacional da FASUBRA em definir apoio a(  candidatura do ex-presidente
Lula  abre  a  possibilidade  de  derrotar  essa  polí�tica  nefasta  que  assola  a  populaça�o
brasileira.  E?  necessa� rio que,  ale�m de ocuparmos as ruas,  que sejam criados os comite2s
populares de luta e  pro� -Lula pelas entidades de base para debater com os trabalhadores a
importa2ncia   da  vito� ria  de  Lula  no  primeiro  turno  para  que  na�o  ocorra  no  Brasil  um
possí�vel golpe de Estado. Os servidores pu� blicos do paí�s te2m uma tarefa fundamental que e�
debater com os usua� rios do serviço pu� blico, mostrando a sua importa2ncia, o seu papel de
resiste2ncia diante do atual governo e que so�  continuara�  existindo se houver mudança da
Preside2ncia  nessas  eleiço� es.  Outra  tarefa  importante,  ale�m de eleger  o  governo Lula,  e�
eleger deputados e deputadas que defendam o serviço pu� blico e o estado Brasileiro, como
estado indutor de polí�ticas pu� blicas para a populaça�o em situaça�o de vulnerabilidade. O
calenda� rio  de  agosto  definido  no  FONASEFE  e�  o  iní�cio  da  nossa  luta  neste  segundo
semestre.  Para  tanto,  a  DN  FASUBRA orienta  que  as  entidades  de  base  pressionem os
parlamentares em seus estados, realizem atos nos aeroportos durante a jornada de agosto
e se incorporem ao calenda� rio do FONASEFE. Ale�m disso, respeitando a autonomia de cada
entidade, que enviem representantes a Brasí�lia para participar dos atos que ocorrera�o no
Distrito Federal. A principal orientação da DN FASUBRA para as entidades de base no
segundo  semestre  é  ocupar  as  ruas  para  defender  a  democracia,  denunciar  o
golpismo bolsonarista e eleger Lula, já no primeiro turno. FORA, BOLSONARO!
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NOTA EXPLICATIVA SOBRE A LIMINAR OBTIDA PELA ATENS



JUL- 02

REUNIÃO DO GT CARREIRA DA FASUBRA

VIRTUAL – DIA 6 DE JULHO DE 2022 DAS 14 ÀS 18h

Pauta de convocaça�o: Discussa�o sobre o Programa de Gesta�o de desempenho e o 
Teletrabalho.
Participantes: Direça�o da FASUBRA, AJN, CNSC e membros dos GT’s dos Sindicatos de base
(SINTUFPI, SINDSUFSJ, SINTUFRJ, ASSUFSM, SINTUFCE, SINT-IFESGO, SINTUFS, SINTUFF,
SINTUFEPE-R,  ASSUFBA,  SINDIEDUTEC,  SINDITIFES-PA,  SINTUFES, SINTEST-RN,
SINTUFEJUF,  SINTETUFU,  SINTUFPI, ASAV,  SINDIFES,  SINTFUB,  SINTEF  UFGD,
SINTUNIFESP, SINTUFSCAR, SINTESAM, SINTESPB, SINTUFMT, SINTIFEPE-F, SINTUFRJ).

A Coordenaça�o Jurí�dica e de Relaço� es de Trabalho, bem como a representaça�o polí�tica da
Direça�o  Nacional,  abriram  a  reunia�o  informando  a  motivaça�o  da  convocaça�o  que  foi
deliberada pela Plena� ria Nacional nos dias 03, 04 e 05 de julho de 2022, justificando que a
data aprovada pela plena� ria tinha sido dia 25/06/2022.  E,  que como na�o foi possí�vel  a
construça�o  da  mesma  na  data  prevista,  devido  a  dina2mica  da  conjuntura  e  das  aço� es
polí�ticas da Coordenaça�o da FASUBRA em Brasí�lia e nos estados, a Direça�o Nacional optou
por realizar no dia 06/07 das 14h a( s 18h, com objetivo de ouvir e dirimir possí�veis du� vidas
juntos a categoria.

Para tanto, a Comissa�o Nacional de Supervisa�o da Carreira – CNSC, a Coordenaça�o Jurí�dica
da FASUBRA e a Assessoria Jurí�dica Nacional - AJN, elaboraram uma apresentaça�o sobre as
orientaço� es e pressupostos, referentes ao Decreto 11.072/2022 e a Instruça�o Normativa
65/2020,  que  tratam  da  implementaça�o  do  Programa  de  Gesta�o  por  Desempenho  no
serviço pu� blico federal e, dentro dele, a regulamentaça�o para o teletrabalho. O material
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apresentado segue em anexo.

Iniciou-se a reunia�o virtual, destacando os elementos da conjuntura, a importa2ncia desse
momento das discusso� es junto a categoria, para o entendimento dos conteu� dos do Decreto
e da IN, tanto no que diz respeito as vantagens e desvantagens da implementaça�o do Plano
de Gesta�o por Desempenho PGD, bem como suas implicaço� es para o setor da Educaça�o,
para a carreira dos servidores(as) TAE e para sua organizaça�o enquanto trabalhadores e
trabalhadoras da educaça�o.

Apo� s as apresentaço� es e amplo debate, foi detectado va� rios problemas e constatou-se que
algumas du� vidas ainda persistem.

Para melhor compreensa�o da realidade sobre as discusso� es quanto ao teletrabalho junto a
categoria,  elaboramos  um  questiona� rio  a  ser  respondido  pelas  entidades  de  base,  que
devera�  ser respondido o mais ra�pido possí�vel.

Ficou  estabelecido,  ainda,  que  havera�  nova  reunia�o,  apo� s  a  devoluça�o,  por  parte  das
entidades de base, dos questiona� rios e ana� lise da CNSC.

QUESTIONÁRIO

Na sua instituiça�o:

1. Ja�  existe resoluça�o sobre o PDG? (   ) sim   (   ) na�o

2. Em caso afirmativo, a Comissa�o foi parita� ria? (  ) sim  (  ) na�o

3. Ja�  foi implantada?

4. Esta�  em discussa�o? (   ) sim   (   ) na�o

5. Existe Comissa�o para elaborar uma proposta de resoluça�o? (   ) sim   (   ) na�o

6. Se existe, e�  parita� ria? (   ) sim   (   ) na�o

7. O sindicato esta�  participando da Comissa�o? (   ) sim   (   ) na�o

8. Quais as dificuldades encontradas?

9.       Caso tenha algum documento base em discussa�o ou tenha uma resoluça�o ja�  aprovada,
pedimos que envie para FASUBRA ter cie2ncia e disponibilizar para discussa�o ampliada. 
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IV ENCONTRO LGBTI DA FASUBRA - CIDADANIA LGBTQIA+ NA EDUCAÇÃO PÚBLICA E
NA SOCIEDADE 

A DN FASUBRA, por meio da coordenaça�o LGBTI realiza o IV Encontro LGBTI, nos dias 05
e 06 de agosto, com o objetivo principal de identificar estrate�gias de interaça�o entre os
trabalhadores  das  universidades  e  a  comunidade  LGBTQIA+,  a  partir  de  polí�ticas  de
diversidade  e  inclusa�o.  Ale�m  de  fomentar  polí�ticas  de  convive2ncia  na  comunidade
universita� ria, levantamento de interesse das entidades de base em discutir o tema com a
categoria,  e  prioridades  em  enviar  para  o  debate  pessoas  que  interajam  com  a  causa
LGBTQIA+  no  estado de origem,  com o objetivo  de  Ampliar  a  Cidadania  LGBTQIA+  na
Educaça�o Pu� blica e na Sociedade.

Ha�  tambe�m  uma  grande  necessidade  de  coletar  informaço� es  sobre  as  polí�ticas  de
diversidade  e  inclusa�o  no  movimento  sindical  e  na  Universidade,  possibilitando  a
identificaça�o  de diversas estrate�gias para o conví�vio  entre as mu� ltiplas pluralidades de
ge2nero na Universidade. Os resultados dos semina� rios permitiram concluir que a iniciativa
da  FASUBRA  em  criar  uma  coordenaça�o  e  fomentar  a  criaça�o  de  GTs  LGBTI  na  base,
possibilita a propagaça�o e formaça�o polí�tica da categoria e da comunidade Universita� ria.

A  DN  da  FASUBRA,  por  meio  de  sua  coordenaça�o,  orienta  as  entidades  de  base  a
enviarem  a confirmaça�o  da inscriça�o  e a  tirar os representantes para participar do IV
encontro LGBTIQIA+ para o e-mail:  secretaria@fasubra.org.br. Confira a programaça�o na
pa�gina da FASUBRA.

A Coordenação LGBTI destaca que os participantes deverão ter tomado no mínimo 2
doses da vacina e devem apresentar o cartão de vacinação. Além disso, é necessário
fazer o teste de Covid no máximo 24 horas antes do Encontro.
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RELATÓRIO DA REUNIÃO VIRTUAL DO FONASEFE 22/07/2022

Entidades presentes: ANDES-SN (Regina Avila), ASSIBGE-SN (Paulo Lindesay), FENASPS
(Moacir),  CONDSEF  (Se�rgio  Ronaldo/Jussara),  SINASEFE (Artemos,  Eleinira  e  Loba�o),
SINAIT (Marco  Aure� lio,  Solange),  FENAJUFE (Thiago,  Fabiano),  ASFOC-SN  (Paulinho),
SINDIRECEITA (Geraldo),  FASUBRA  (Toninho, Ze�  Maria, Val),  PROIFES (Ana Trindade),
CTB (JP), SINDFAZENDA (Irismar).

Pauta: 1.  Informes; 2.  Jornada de Luta/Atividades

 Encaminhamentos:

A Jornada de Luta ocorrera�  no perí�odo de 01/08/22 a 05/08/22 com o tema: EM DEFESA
DO SERVIÇO PU? BLICO E DA DEMOCRACIA, com as seguintes atividades:

a)  Ato no aeroporto
b)  Ato dentro do Congresso
c)  Ato no Ministe�rio da Economia
d)  Ato do STF

Obs. Comissa�o de organizaça�o: CONDSEF, FENAJUFE, ANDES, FASUBRA, ASFOC, FENASPS,
SINASEFE e SINDIRECEITA se reunira�  dia 27/08/22 (quarta-feira), a( s 11h, para fechar a
programaça�o.

·         Elaborar os seguintes documentos:
a)  Nota para ser distribuí�da aos parlamentares (Responsa�vel Sergio Ronaldo)
b)  Plataforma de servidores para ser entregue aos presidencia� veis do campo da

esquerda (responsa�veis: Fabiano, Elenira, Toninho)
c)  Ofí�cio solicitando audie2ncia a Arthur Lira (Fasubra)
d)  Nota de solidariedade a(  companheira Beatriz, dirigente do Sintrajud/SP, base

da FENAJUFE (responsa�vel Fabiano)

·         Marcar audie2ncia com a secreta� ria do Ministe�rio da Economia (responsa�vel Sergio
Ronaldo)

·         Continuar gravando declaraço� es de apoio de parlamentares ao reajuste salarial
dos servidores na LOA 2023.

Solicitar  a( s  entidades  nacionais  que  se  envolvam  na  campanha  de  solidariedade  a(
companheira  Beatriz  juntamente  com  suas  entidades  de  base  e/ou  seço� es  sindicais,
conforme  as  orientaço� es  constantes  no  link https://docs.google.com/document/d/1-
9G653NkxT1Gpqgz8q-vwQSBysmD8cF9OJhME-J9bQI/edit?usp=sharing
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FASUBRA REALIZA O IX ENCONTRO NACIONAL DE APOSENTADOS (AS),
APOSENTANDOS  (AS) E PENSIONISTAS 

A  FASUBRA  Sindical,  por  meio  da  Coordenaça�o  de  Aposentados  e  Assuntos  de
Aposentadoria,  realiza  nos  dias  18,  19  e  20  de  agosto,  em  Brasí�lia/DF,  o  IX  Encontro
Nacional  de  Aposentados(as),  Aposentandos(as)  e  Pensionistas.  O  encontro  foi  uma
deliberaça�o  da  u� ltima  Plena� ria  e  tera�  como  eixo  principal  “Respeito,  Direitos  e  Sau� de
Mental em tempos de Governo de Exceça�o e de Pandemia”.

Entre as palestras estão temas como:
– Estatuto do Idoso (Lei 10.741/2003), direitos na�o cumpridos, principalmente no atual
governo;
– Decreto 10.620/2021 e suas implicaço� es na vida de aposentados/as, aposentandos (as) e
pensionistas;
– Acolhimento e atença�o ao idoso e idosa em suas angu� stias antes e durante a Pandemia;
– Benefí�cios da atividade fí�sica na terceira idade;
– Idosos e idosas sa�o imprescindí�veis na escolha dos futuros dirigentes do paí�s;
– Como dar leveza e sentido a(  sua vida fazendo o que voce2  gosta;
– Problemas e desrespeito aos aposentados/as e pensionistas das estaduais.

A  Coordenação  de  Aposentados  e  Assuntos  de  Aposentadoria  destaca  que  os
participantes deverão ter tomado as 4 doses da vacina e devem apresentar o cartão
de vacinação. Além disso, é necessário fazer o teste de Covid no máximo 24 horas
antes do Encontro.
* Em virtude da pandemia e alto índice de contaminação no DF, o encontro ocorrerá
em  espaço  aberto,  na  praça  Chico  Mendes  em  frente  a  antiga  sede  da FASUBRA.
A Direça�o Nacional da FASUBRA solicita que as entidades de base enviem os nomes dos
participantes  para  o  e-mail  secretaria@fasubra.org.br ate�  o  dia  16/08.  Confira  a
programaça�o na pa�gina da FASUBRA.

mailto:secretaria@fasubra.org.br
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FASUBRA SE REÚNE COM FORGEPE/ANDIFES EM NATAL

A  FASUBRA  Sindical  realizou,  na  sexta-feira  (15/7),  uma  visita  a  pro� -reitora  da  UFRN
(Universidade Federal do Rio Grande do Norte), Mirian Dantas dos Santos, que e�  presidente
do  Forgepe  (Fo� rum  Nacional  de  Pro� -Reitores  de  Gesta�o  de  Pessoas  das  IFES).  Na
oportunidade,  a  Federaça�o  apresentou  alguns  encaminhamentos  da  reunia�o  da  CNSC
(Comissa�o Nacional de Supervisa�o de Carreira) e GT Carreira das entidades de base, sobre
a  questa�o  do  PGD  (Programa  de  Gesta�o  de  Desempenho)  e  do  Teletrabalho  (Decreto
11.072/2022). A FASUBRA propo2 s a presidente do Forgepe que houvesse uma reunia�o da
Andifes (Associaça�o Nacional dos Dirigentes das Instituiço� es Federais de Ensino Superior),
do Forgepe e das entidades da educaça�o – FASUBRA, Andes e SINASEFE – para discutir o
PGD  e  o  teletrabalho  que  atinge  todos  os  trabalhadores  das  IFES  e  tambe�m  propo2 s  a
realizaça�o de um semina� rio.  A presidente acatou a proposta e disse que ira�  debater na
Andifes para construir esse processo em agosto. A DN apresentou pressupostos do PGD,
elaborado  pela  FASUBRA,  questionando  o  teletrabalho  do  ponto  de  vista  de  cada
universidade,  que  vem  implementando  cada  qual  a  sua  maneira,  sem  um  para2metro
comum. Ficou acertado que sera�  construí�da uma agenda em agosto. A FASUBRA tambe�m
mantera�  a agenda de debates com o GTs das entidades de base a fim de preparar a reunia�o
com  o  Forgepe  e  as  demais  entidades.  O  Forgepe  foi  criado  em  2014,  com  cara� ter
permanente,  e  e�  um o� rga�o  de assessoramento da Andifes nas questo� es  relacionadas a( s
polí�ticas de gesta�o de pessoas das Instituiço� es Federais de Ensino Superior (IFES). A DN
FASUBRA  sempre  buscou  a  mediaça�o  com  a  Andifes  para  minimizar  os  impactos  que
possam ocorrer frente as deliberaço� es apresentadas pelo governo e seguidas por alguns
gestores  e  pro� -reitores  de  pessoas.  E?  imprescindí�vel  que  as  entidades  enviem  para  a
Federaça�o, o mais ra�pido possí�vel, todos os informes destes debates nas instituiço� es.

11 DE AGOSTO: DIA NACIONAL DE MOBILIZAÇÃO FORA BOLSONARO

Em defesa da democracia e por eleiço� es livres. Por direitos sociais, contra a viole2ncia, o
desemprego e a fome. 

A  Coordenaça�o  da  Campanha  Fora  Bolsonaro,  composta  por  movimentos  populares,
estudantis, sindicais e partidos polí�ticos convoca mobilizaça�o nacional para o pro� ximo dia
11 de agosto em defesa da democracia e por eleiço� es livres. 

A escalada autorita� ria e golpista do presidente Jair Bolsonaro exige a mobilizaça�o de todas
as  vozes  comprometidas  com  a  democracia  e  com  a  luta  por  direitos  sociais,  contra
viole2ncia, a destruiça�o do meio ambiente, o desemprego e a fome. 

Nos somamos a( s iniciativas da sociedade civil preocupada com a defesa das eleiço� es e da
soberania  do  voto  popular,  ameaçada  pela  viole2ncia  polí�tica,  por  campanhas  de
desinformaça�o  e  pelo  ataque  a( s  instituiço� es.  E,  diante  deste  cena� rio,  a  Campanha  Fora
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Bolsonaro, que desde seu surgimento tem cumprido um importante papel na mobilizaça�o
em defesa da vida, da democracia e dos direitos, aponta a necessidade de retomarmos as
mobilizaço� es de rua unita� rias. 

Por isso orientamos a(  milita2ncia e a todas organizaço� es: 

1. A articulaça�o no ní�vel estadual e local, reunindo as operativas da campanha, para iniciar
imediatamente os preparativos para este dia de mobilizaça�o.

2.  O  contato  priorita� rio  com  as  organizaço� es  estudantis  que  ja�  ve2m  construindo  as
mobilizaço� es para o dia 11 de agosto, data em que se celebra tambe�m o dia do estudante.

3.  A discussa�o  e preparaça�o,  ale�m do dia 11 de agosto,  para as demais datas do nosso
calenda� rio de lutas para os pro� ximos meses.  Calenda� rio JULHO 28 a 31 – Fo� rum Social
Panamazo2 nico  (Bele�m/PA)  -  AGOSTO  01  –  Reunia�o  da  Coaliza�o  em Defesa  do  Sistema
Eleitoral  com o TSE -  02 –  Ato em defesa  da democracia  e  pelo  respeito  ao resultado
eleitoral no Senado Federal.  03 – Confere2ncia Nacional Livre,  Democra� tica e Popular da
Sau� de (Sa�o Paulo/SP 10 a 12 - Aquilombar - Aça�o Quilombola em BSB - 04 – MOBILIZAÇA[ O
NACIONAL: FORA BOLSONARO: Em defesa da democracia e por eleiço� es livres; SETEMBRO
05 - Dia da Amazo2 nia 07 - Grito dos Excluí�dos 10 - MOBILIZAÇA[ O NACIONAL: Em defesa da
democracia, por eleiço� es livres Coordenaça�o da Campanha Fora Bolsonaro, 26.07.2022.

FASUBRA PROMOVE REUNIÃO COM A CEA EM NATAL

FASUBRA Sindical promove reunia�o com a CEA para fortalecer as organizaço� es Ibero-
Americanas

A  FASUBRA  Sindical  realizou  reunia�o  com  o  presidente  da  CEA  (Confederacio� n  de
Educadores Americanos), Fernando Rodal, na sexta-feira (15/07), na sede do Sintest/RN
(Sindicato Estadual dos Trabalhadores em Educaça�o do Ensino Superior do Rio Grande do
Norte),  em  Natal/RN.  O  encontro  contou  com  outras  entidades  da  educaça�o  filiadas  a(
Confederaça�o  e  foi  preparato� rio  para  o  Congresso  da  CEA  em  novembro  deste  ano.
Estavam presentes representantes da Contee,  do Sinasefe seça�o SP e do Sintest/RN.  Os
debates da reunia�o concentraram nos seguintes eixos: especificar o papel da CEA e seus
objetivos nesta etapa histo� rica, do ponto de vista polí�tico, sindical e acade2mico; acordar um
novo Comite2  Executivo para o perí�odo de 2022 a 2025; reformar os Estatutos, para que os
mesmos  acompanhem  as  transformaço� es  sociais  em  ní�vel  mundial;  fortalecer  as
articulaço� es  com  as  organizaço� es  da  Ibero-Ame�rica  e  estabelecer  compromissos  que
permitam o funcionamento da sede e/ou subsede. Ale�m da construça�o do Congresso e dos
temas enumerados,  foi  feito  um histo� rico  da  Confederaça�o,  a  sua reestruturaça�o,  o  seu
futuro  e  discutidas  aço� es  conjuntas.  Na  reunia�o  ainda  ficou  definido  que  a  FASUBRA
Sindical ampliara�  a sua participaça�o dentro da CEA buscando internacionalizar o papel da
Federaça�o. Da FASUBRA estavam presentes a representaça�o da Direça�o Nacional (DN) e do
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FNPE  (Fo� rum  Nacional  Popular  de  Educaça�o).  Fernando  Rodal  esta�  em  Natal  para
participar da II CONAPE (Confere2ncia Nacional Popular da Educaça�o), que acontece de hoje
(15/7) ate�  domingo (17/7).

FASUBRA PARTICIPA DA II CONAPE

A Direça�o Nacional (DN) da FASUBRA Sindical participou entre os dias 15 e 17 de julho, em
Natal/RN,  da  Etapa Nacional  da  II  Confere2ncia  Nacional  Popular  de  Educaça�o  de  2022
(Conape) para discutir o futuro da educaça�o no Brasil. A confere2ncia contou com milhares
de delegadas e delegados de todo o paí�s e resultou no documento Refere2ncia intitulado
“Reconstruir o Paí�s: a retomada do Estado democra� tico de direito e a defesa da educaça�o
pu� blica e popular, com gesta�o pu� blica, gratuita, democra� tica, laica, inclusiva e de qualidade
social  para todos/as/es”.  A DN da FASUBRA participou da Conape 2022 como uma das
integrantes  do  Fo� rum  Nacional  Popular  de  Educaça�o  (FNPE)  e  tambe�m  auxiliou  na
organizaça�o  do evento.  A  confere2ncia  iniciou com uma caminhada pelas  ruas  de Natal,
ocasia�o em que as entidades manifestaram a luta pelo futuro da educaça�o. No primeiro dia
foi  realizado  debate  de  temas  e  apresentaça�o  de  trabalhos  acade2micos.  A  FASUBRA
participou como uma das mediadoras do documento Carta de Natal que foi aprovado por
unanimidade e traz os principais eixos de uma educaça�o pu� blica, gratuita e de qualidade,
ale�m de um calenda� rio  que ainda sera�  discutido.  Confira a “Carta Aberta  do FNPE:  em
orientaça�o  ao  voto,  pela  Educaça�o,  pelo  Brasil”  na  í�ntegra:  https://bit.ly/3cFNHYJ.  O
calenda� rio de lutas e conquistas pela educaça�o e pelo Brasil ficou assim definido: 

 5 de agosto: Consolidaça�o do Documento Final aprovado na Conape 2022, com
as contribuiço� es de plena� rias;

 15 de agosto: Divulgaça�o da Carta Aberta do FNPE, de orientaça�o ao voto pela
educaça�o,  pelo  Brasil,  com  diretrizes  para  a  ampliaça�o  e  consolidaça�o  da
bancada da educaça�o em todas as esferas de governo;

 16 de agosto a 16 de setembro: Movimento “Educaça�o com Lula”
 16 de agosto a 30 de setembro: Campanha do FNPE, em busca de votos pela

Educaça�o e pelo Brasil; 
 17 de setembro,  15h:  Pleno do FNPE para avaliaça�o  da  Conape 2022  com a

presença da Coordenaça�o dos Fo� runs de Educaça�o, em Recife/PE;
 19 de setembro, 9h: Plena� ria Mundial Popular da Educaça�o no Centena� rio de

Paulo Freire com plataforma e calenda� rio urgente de lutas,  ratificando que a
educaça�o  nacional  pu� blica  (com  gesta�o  pu� blica,  gratuita,  laica,  inclusiva,
democra� tica e de qualidade social) e�  o sustenta� culo das sociedades democra� ticas
e soberanas. 
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A importa2ncia da FASUBRA neste evento foi participar da luta com as demais entidades
sociais e da educaça�o, ale�m de contribuir com uma educaça�o pu� blica, apo� s a extinça�o do
fo� rum nacional da educaça�o. Durante a II Conape, a FASUBRA promoveu reunia�o com a
CEA para fortalecer as organizaço� es Ibero-Americanas: https://bit.ly/3S6z1C1.

CALENDÁRIO
AGOSTO

1 a 5 Jornada de Lutas em defesa do Serviço Pu� blico e da Democracia
5 e 6 IV Encontro LGBTQIA+ da FASUBRA

18, 19 e 20 IX Encontro Nacional de Aposentados (as), Aposentandos (as) e Pensionistas
da FASUBRA

https://bit.ly/3S6z1C1
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