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Brasília, 23 de agosto de 2022.
FALTAM 41 DIAS PARA MUDAR O BRASIL – DEFENDER A DEMOCRACIA É DERROTAR
BOLSONARO!
Com o início da campanha para a disputa à Presidência e a 40 dias das eleiçõ es gerais, a
conjuntura no Brasil tem uma nova dinâ mica. O Congresso Nacional, agora esvaziado, se
concentra para votar o orçamento de 2023 até 31 de agosto. As promessas do governo de
apresentar reajuste para setores do serviço pú blico, nã o passaram de mais uma Fake News.
Bolsonaro tenta agora vender a imagem de que sempre esteve preocupado com a
populaçã o em situaçã o de vulnerabilidade social, utilizando-se da aprovaçã o da Lei 14.342
do auxílio Brasil, antigo bolsa família, que beneficiará a populaçã o carente com R$ 600,00
até dezembro e depois em janeiro voltará para R$ 400,00 incluindo auxílio taxista,
caminhoneiro e gá s, dentre outros que serã o suspensos. Essa política é mais uma tentativa
de impulsionar sua campanha e aumentar seu índice nas pesquisas eleitorais. Os auxílios
disponibilizados pelo governo nã o impactaram nas ú ltimas pesquisas, mas é necessá rio
estarmos atentos nos pró ximos dias e alertar à populaçã o que este governo nã o resolverá a
crise que o país atravessa. Bolsonaro tenta aparecer de forma domesticá vel na campanha,
em resposta à s mobilizaçõ es que ocorreram em defesa da democracia e a nova Presidência
do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que será comandada pelo ministro Alexandre de
Moraes, seu inimigo declarado. Porém, nem seus aliados acreditam em suas ú ltimas
declaraçõ es de respeitar o resultado das urnas, até porque empresá rios apoiadores de
Bolsonaro, em mensagens trocadas nas redes sociais, verbalizaram o apoio a um golpe,
caso Bolsonaro saia derrotado nas urnas. Por esse motivo, a tarefa agora é mobilizar a
classe trabalhadora para participar de todos os atos que ocorrerã o nos pró ximos dois
meses para garantir o estado democrá tico de direito e as eleiçõ es. Dessa forma, a DN
FASUBRA esteve presente no ato do dia 11 de agosto em Sã o Paulo, no Largo de Sã o
Francisco, acompanhando a leitura da Carta à s Brasileiras e Brasileiros em Defesa do
Estado Democrá tico de Direito. Em um dia histó rico, a Faculdade de Direito da USP e as
ruas ao redor foram tomadas por diversas pessoas. É bom lembrar que a FASUBRA é uma
das entidades que assinaram a carta. O evento se referenciou na carta de 1977 contra a
ditadura militar escrita pelo entã o professor Goffredo da Silva Telles Junior. Além do ato
em Sã o Paulo, ocorreram atos por todo o país, milhares de pessoas foram à s ruas. A Carta
atingiu mais de 1 milhã o de assinaturas. Atos ocorreram em cerca de 50 cidades, incluindo
quase todas as capitais, expressando também a luta contra os cortes na Educaçã o. Seguindo
a agenda de mobilizaçã o as entidades que compõ em o FONASEFE realizam nova jornada de
lutas no de 29 de agosto a 02 de setembro para pressionar os parlamentares que estarã o
em Brasília para garantir verbas para o reajuste dos servidores na votaçã o do orçamento
de 2023, que deverá ser votada até 31 de agosto (veja o relatório FONASEFE abaixo).
Seguindo a agenda estabelecida na ú ltima reuniã o com representantes do Ministério da
Economia, as entidades que compõ em o FONASEFE farã o nova reuniã o no ME no dia
23/08. O coordenador irá apresentar se o governo tem alguma proposta para garantir no
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orçamento alguma verba para o reajuste do ano que vem. A DN FASUBRA orienta as
entidades de base a participarem da jornada de lutas, organizando as atividades em seus
estados, pressionando os deputados e senadores na votaçã o do orçamento, que
acompanhem as mobilizaçõ es de rua em defesa da democracia. Orienta, ainda, a criar os
comitês pró Lula e intensificar a campanha para derrotar Bolsonaro no primeiro turno. A
DN FASUBRA, seguindo a orientaçã o da plená ria, entregou a plataforma ao candidato Lula e
reafirmou o apoio à sua candidatura (veja o texto abaixo). Também é necessá rio envidar
esforços para eleger uma bancada de trabalhadoras e trabalhadores, em especial de
servidoras e servidores pú blicos, para criar uma bancada comprometida com a defesa do
serviço pú blico e a valorizaçã o das servidoras e servidores pú blicos. É importante que nos
pró ximos dias nos concentremos em açõ es para criar as condiçõ es para derrotar o
Bolsonaro e o Bolsonarismo!
FASUBRA ENTREGA A PLATAFORMA PROGRAMÁTICA AO CANDIDATO Ex
PRESIDENTE LULA
A FASUBRA Sindical, seguindo a deliberaçã o da Plená ria Nacional, entregou a proposta de
plataforma política dos técnico-administrativos em educaçã o para o candidato e expresidente Luiz Iná cio Lula da Silva. A Federaçã o é protagonista porque é a primeira
entidade dos servidores pú blicos federais a entregar a plataforma com propostas de
governo para o candidato do PT à Presidência da Repú blica. O encontro aconteceu na
quinta-feira (18/8), em Belo Horizonte/MG, antes do comício na Praça da Estaçã o. Além da
entrega da pauta de reivindicaçõ es, a Diretoria Nacional (DN) da FASUBRA solicitou ao
candidato uma reuniã o com as entidades dos SPFs e também a retomada da Mesa Nacional
de Negociaçã o Permanente. A ú ltima Plená ria Nacional aprovou o apoio à candidatura de
Lula. Para a DN FASUBRA é urgente defender a democracia, o serviço pú blico e eleger Lula
já no primeiro turno.

Entre as propostas do documento estão:
● Revogaçã o da Emenda Constitucional 95;
● Revogaçã o da Reforma Trabalhista;
● Revogaçã o da Reforma da Previdência;
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● Nã o à Reforma Administrativa (PEC32);
● Por uma reforma tributá ria que torne o sistema mais justo e progressivo, com
taxaçã o de lucros e dividendos, grandes fortunas e desoneraçã o do salá rio;
● Defesa da Educaçã o gratuita e de qualidade, como direito pú blico social de todos os
cidadã os e cidadã s, responsabilidade do Estado;
● Implementaçã o do “Projeto Universidade Cidadã para os Trabalhadores”;
● Exclusividade dos recursos pú blicos para instituiçõ es pú blicas oficiais;
● Defesa da Autonomia Universitá ria, em todas as instituiçõ es pú blicas de ensino
Superior;
● Abertura imediata de concursos pú blicos, via RJU, para recomposiçã o do quadro de
servidores;
● Fim de intervençõ es do Ministério do Economia e de ó rgã os de controle;
● Revogaçã o da Reforma do Ensino Médio e ampla discussã o nacional sobre a crise do
Ensino Médio, para garantir oportunidades efetivas para a Juventude, com educaçã o
de qualidade;
● Imediata recomposiçã o orçamentá ria das instituiçõ es federais de ensino;
● Defesa da democratizaçã o das universidades, no acesso, gestã o e permanência
estudantil;
● Defesa da manutençã o das políticas de cotas sociais e raciais;
● Defesa do PNE;
● Defesa do Fundo Social do Pré-sal com destinaçã o a saú de e a educaçã o;
● Pela revogaçã o da Lei que criou a EBSERH;
● Pela paridade entre ativos e aposentados;
● Nã o ao pagamento da Dívida Externa;
● Auditoria da dívida pú blica.
A DN FASUBRA informa, ainda, que nos pró ximos dias atualizará a plataforma, frente aos
novos elementos da conjuntura, acrescentando alguns pontos, como a defesa da
democracia. A DN também encaminhará a plataforma aos demais candidatos do campo da
esquerda, conforme deliberado na plená ria. Participaram do encontro representantes da
DN FASUBRA e do Sindifes.
Veja a Plataforma Programática e Eleitoral da FASUBRA na íntegra na página da
FASUBRA.
RELATÓRIO DA REUNIÃO VIRTUAL DO FONASEFE 19/08
Entidades presentes: ANDES-SN (Blume), ASSIBGE-SN (Paulo Lindesay), FENASPS
(Moacir, Laura, Deise), CONDSEF (Sérgio Ronaldo), SINASEFE (Lobã o, Ivo, Odemir),
SINAIT (Marco Aurélio, Solange), FENAJUFE (Fabiano), ASFOC-SN (Paulinho),
SINDIRECEITA (Geraldo), FASUBRA (Toninho, Zé Maria), PROIFES (Ana Trindade), CUT
(Pedro Armegol), SINDFAZENDA (Irismar), CSP-CONLUTAS (Barela)

AGO- 01

Pauta: 1. Carta dos(as) Servidores(as) aos brasileiros e brasileiras; 2. Organizar Jornada de
Luta
Encaminhamentos:
A carta em defesa do serviço pú blico foi concluída com o consenso de todas as entidades
que constituem o FONASEFE (segue anexo); A leitura da carta será feita hoje, 19/08/22, à s
14 h, quem nã o comparecer ficará de fora da atividade, cada entidade pode indicar até duas
pessoas respeitando a paridade de gênero;
Jornada de Luta:
Segunda 29/08/22 – 16 h Aeroporto de Brasília;
Terça 30/08/22
7 h Aeroporto de Brasília
14 h Ato no anexo II da Câ mara
Quarta 31/08/22
9 h – Ato com os aposentados no Nereu Ramos
15 h – Ato em defesa do serviço pú blico no Nereu Ramos
Quinta-feira, 01/07/22: indicativo que cada entidade discuta a possibilidade de fazermos
um ato na porta do Ministério da Economia.
Próxima Reunião:
23/08/22 – 8h – Reuniã o do FONASEFE, de forma presencial na sede do ANDES, com as
entidades que irã o para a mesa de conversa com o Ministério da Economia com o objetivo
de definir nosso método de atuaçã o na conversa. O FONASEFE realizará na pró xima quartafeira (24/08), a partir das 19 horas, um Ato Virtual (em formato de live) em Defesa dos
Serviços Pú blicos e dos Servidores Federais. A atividade será transmitida via fanpage e
canal do YouTube do Fonasefe, com retransmissã o pela pá gina da FASUBRA.

E vamos reforçá -la no Ato em Defesa dos Serviços Pú blicos e dos Servidores Federais.
Participe!
FASUBRA REALIZA ENCONTRO VIRTUAL DO COLETIVO JURÍDICO DA FASUBRA
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DIA 25/08
Para participar é necessá rio que sejam enviados os nomes dos assessores jurídicos e
coordenadores das entidades filiadas à FASUBRA Sindical (má ximo 5 pessoas). O Encontro
ocorrerá por meio da plataforma Zoom e o link de acesso será encaminhado por e-mail
para os inscritos na quarta-feira, 24.8.2022 (a tarde)
Pauta prévia:
●
●
●
●
●

15h - Abertura (representaçã o da FASUBRA)
15h15 -Registro Sindical. Diagnó stico e providências
16h15 - Piso Enfermagem e PCCTAE.
17h15 - Teletrabalho nas IFES.
18h15 - Encerramento.

Atenção: as inscriçõ es poderã o ser realizadas até quarta-feira, 23 de agosto de 2022, pelo
e-mail secretaria@fasubra.org.br, com có pia para juridico@fasubra.org.br, com o nome do
assessor ou diretor, nú mero de telefone com WhatsApp e e-mail.
FASUBRA REALIZA REUNIÃO NACIONAL DA COORDENAÇÃO DA MULHER
TRABALHADORA 30/08
No pró ximo dia 30 de agosto será realizada reuniã o nacional da Coordenaçã o da Mulher
Trabalhadora com as dirigentes das entidades de base. A reuniã o será virtual, pelo zoom,
de 14h à s 17h, e vai debater a reorganizaçã o da pauta de mulheres, as eleiçõ es e o encontro
de mulheres da FASUBRA Sindical. As dirigentes indicadas devem estar envolvidas com o
tema de mulheres nos sindicatos. Poderã o participar até três companheiras de cada
sindicato. Os nomes das participantes devem ser enviados pelas entidades para o e-mail:
secretaria@fasubra.org.br.
CALENDÁRIO
AGOSTO
24
25
30
30

ATO VIRTUAL (EM FORMATO DE LIVE) EM DEFESA DOS SERVIÇOS
PÚ BLICOS E DOS SERVIDORES FEDERAIS
REUNIÃ O VIRTUAL DO JURÍDICO DA FASUBRA
15 H – ATO EM DEFESA DO SERVIÇO PÚ BLICO NO NEREU RAMOS
REUNIÃ O VIRTUAL DAS MULHERES TRABALHADORAS DA FASUBRA

