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Brasília, 07 de novembro de 2022. 

VITÓRIA DA DEMOCRACIA NO BRASIL - LULA PRESIDENTE!

A eleiçã�o pãrã presidente do Brãsil teve enredo de filme hollywoodiãno, com drãmã, suspense e um
finãl feliz pãrã o povo brãsileiro. A histo� ricã vito� riã de Lulã no diã 30/10 representou ã vito� riã dã
Democrãciã. Bolsonãro utilizou ã mã�quinã do Estãdo pãrã tentãr gãrãntir suã reeleiçã�o. Durãnte
todo o processo do segundo turno,  Bolsonãro liberou verbãs pãrã o orçãmento secreto,  ãuxí�lio
Brãsil, bolsã cãminhoneiro/tãxistã, estourou o teto de gãstos, disseminou Fãke News e, por u� ltimo,
orientou os o� rgã�os de controle do estãdo pãrã impedir que eleitores de Lulã no nordeste pudessem
chegãr ãte�  ãs urnãs ã tempo de votãr. Exemplo disso, forãm ãs 560 operãço� es dã PRF nãs estrãdãs,
mesmo com ã determinãçã�o contrã� riã do presidente TSE Alexãndre de Morães. Pãrãlelo ã isso, os
prefeitos de cidãdes do interior  orgãnizãm reunio� es  pãrã beneficiã� rios  do Auxilio  Brãsil  com o
objetivo  de  pressionãr  ãs  pessoãs  ã  votãrem  no  ãtuãl  governo,  ãrgumentãndo  que  cãso  nã�o
houvesse reeleiçã�o,  Lulã  retirãriã  tãl  benefí�cio.  Todos  esses  ãtos  de  Bolsonãro  se  cãrãcterizãm
como crime eleitorãl e serã�  necessã� rio ãpurãr todos esses ãtos e ã suã prisã�o em 2023. Mesmo com
todãs ãs ãço� es ilegãis, Bolsonãro foi derrotãdo. Lulã obteve 50,9% dos votos, enquãnto Bolsonãro
obteve 49,1%. A vito� riã foi ãpertãdã demonstrãndo que o bolsonãrismo e�  o pro� ximo obstã� culo ã ser
ultrãpãssãdo. A vito� riã de Lulã nã�o tem impãcto ãpenãs no Brãsil, mãs mexe com ã geopolí�ticã, pois
ãbre ã perspectivã pãrã ãs esquerdãs em outros pãí�ses, que durãnte o u� ltimo perí�odo pãssou por
derrotãs eleitorãis e ãssistiu ã ãscensã�o dã direitã conservãdorã. A mudãnçã de governo no Brãsil
tãmbe�m fortãlece outros governos de esquerdã dã Ame�ricã Lãtinã, ãle�m de mudãr ã relãçã�o polí�ticã
com os Estãdos Unidos, ãlguns pãí�ses dã Europã, A: fricã e nã A: siã. Essã vito� riã tãmbe�m se deve ã;
mobilizãçã�o  do  povo  brãsileiro,  em especiãl  ãs  mulheres,  ã  populãçã�o  perife�ricã,  os  negros,  os
povos originã� rios, os nordestinos, ã comunidãde LGBTQIA+, que durãnte os u� ltimos quãtro ãnos
sofrerãm  nã  pele  ã  polí�ticã  de  desprezo,  ãmeãçãs,  chãcotãs,  desmonte  de  polí�ticãs  pu� blicãs,
desemprego, viole@nciã, morte e derãm ã respostã nãs urnãs pãrã o desgoverno Bolsonãro.  Cãbe
lembrãr que ã FASUBRA foi umã dãs primeirãs entidãdes ã ãprovãr ãpoio ã;  cãndidãturã e ã ãpontãr
ã  necessidãde de eleger  Lulã  no primeiro  turno.  Diãnte  de  todo esse  cenã� rio  Lulã  terã�  muitos
desãfios pãrã o pro� ximo perí�odo. 

ORÇAMENTO DE 2023 E OS DESAFIOS DO NOVO GOVERNO:

O rombo nãs contãs pu� blicãs que Bolsonãro deixã pãrã o pãí�s ultrãpãssã R$ 400 bilho� es, segundo o
senãdor Mãrcelo Cãstro do MDB/PI, relãtor do Projeto de Lei Orçãmentã� riã (PLOA/2023), o ãtuãl
governo  nã�o  disse  de  onde sãirã�  o  dinheiro  pãrã  ãs  demãndãs  do orçãmento de 2023.  Cãso o
Congresso nã�o ãutorize o futuro governo fãzer gãstos ãcimã do Teto de Gãstos, ãtrãve�s de MP ou
PEC, nã�o serã�  possí�vel gãrãntir ã mãnutençã�o do vãlor de 600 reãis pãrã o ãuxí�lio Brãsil.  Ale�m
disso,  Bolsonãro rãspou ãs reservãs internãcionãis em ãproximãdãmente 308 bilho� es.  Podemos
ãfirmãr que Bolsonãro quebrou o pãí�s! Cãberã�  ã Lulã pãcificãr o pãí�s, equilibrãr ãs contãs, retomãr
o crescimento econo@ mico, fortãlecer o Estãdo, gãrãntir polí�ticãs pu� blicãs que ãtendãm ã;  populãçã�o
em situãçã�o de vulnerãbilidãde e mudãr ã ãgendã ãmbientãl. Diãnte dã situãçã�o econo@ micã no pãí�s,
ã FASUBRA e ãs entidãdes que compo� em o FONASEFE reãlizãrãm umã reuniã�o com o relãtor do
orçãmento e buscãm mãnter ã ãgendã pãrã debãter espãço no orçãmento pãrã ã recomposiçã�o
sãlãriãl dos SPF. Ale�m disso, ã DN FASUBRA reãlizou ã reuniã�o com ãs entidãdes que compo� em o
Fo� rum e definiu ãço� es de pressã�o junto ão relãtor e ãos pãrlãmentãres (veja no relatório abaixo).
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A Federãçã�o tãmbe�m procurãrã�  ã equipe de trãnsiçã�o do governo Lulã pãrã ãpresentãr um rãio-X
dã situãçã�o dãs universidãdes e institutos federãis e dã nossã cãtegoriã durãnte os quãtro ãnos do
desgoverno Bolsonãro com ã perspectivã de ãbrir ã ãgendã pãrã entregãr ã nossã pãutã especí�ficã.
Nos pro� ximos dois meses e�  necessã� rio definirmos ã centrãlidãde nãs ãço� es, ãs prioridãdes nã pãutã
de reivindicãço� es dos SPF e especí�ficã. Nesse sentido e�  necessã� rio que ã plenã� riã dã FASUBRA em
dezembro fãçã umã ãnã� lise profundã dã conjunturã e um debãte sobre ã nossã tã� ticã pãrã ãtuãr
durãnte o primeiro ãno do governo Lulã/Alckmin.  A DN FASUBRA reconhece ã importã@nciã dã
vito� riã de Lulã pãrã ã Preside@nciã dã Repu� blicã, pore�m entende que teremos de derrotãr ã extremã-
direitã nãs ruãs (bolsonãrismo) e pãrã que isso ocorrã e�  necessã� rio mãnter ã mobilizãçã�o pãrã
gãrãntir ã posse de Lulã no diã 1º de jãneiro. Pressionãr ãs instituiço� es pãrã gãrãntir que nã�o hãjã
umã tentãtivã de ãço� es golpistãs ão estilo Trump, ãplicãndo ã lei ã;queles que ãtentãrem contrã ã
democrãciã. 

Tá na hora do Jair, já ir embora!

REUNIÃO DO FONASEFE (VIRTUAL) 04/11/22

Entidãdes  presentes:  ANDES-SN  (Cris  Hirsch,  Reginã  A: vilã,  Rivã@niã);  ASFOC-SN  (Pãulinho);
ASSIBGE-SN  (Pãulo  Lindesãy);  CONDSEF  (Sergio  Ronãldo);  CSP-Conlutãs  (Bãrelã);  CUT  (Pedro
Armengol); FASUBRA (Toninho, Ze�  Mãriã); FENAJUFE (Fãbiãno, Thiãgo); FENASPS (Lãurã, Moãcir);
PROIFES (Anã Trindãde, Geovãnã,  Mãriã Angelicã);  SINAIT (Lourdes,  Mãrco Aure� lio);  SINASEFE
(Andre�ã Morães, Artemis Mãrtins, Dãniel Neri, Dãvid Lobã�o, Denilzã Frãde, Elenirã); SINDFAZENDA
(Irismãr); SINDIRECEITA (Gerãldo Pães)

Pãutã: 1.Informes, 2. Lutãs conjuntãs  do pro� ximo perí�odo;  ãnã� lise  de  conjunturã;  ãvãliãçã�o  do
resultãdo eleitorãl e desdobrãmentos; Encãminhãmentos:

● Mãnifestãço� es e ãtos em defesã dã democrãciã e do resultãdo dãs eleiço� es, como o proposto
pãrã o diã 11/11, com ã pãutã dã defesã e vãlorizãçã�o dos serviços pu� blicos.

● Nã semãnã de 7 ã 11/11: Construçã�o em unidãde pãrã o ãto do diã 11/11 nos Estãdos.
● Nã semãnã de 14 ã 18/11, em Brãsí�liã:
● Tentãtivã de ãudie@nciã com ã equipe de trãnsiçã�o
● Cãmpãnhã de ãrquivãmento dã PEC
● Indicãçã�o de ãto no CN (Nereu Rãmos) – 16/11
● Diã dã Conscie@nciã Negrã: 20/11
● Pedido junto ã;  ãssessoriã do senãdor Mãrcelo Cãstro pãrã retomãr ã discussã�o dã inclusã�o

dã recomposiçã�o dos servidores e servidorãs no orçãmento de 2023, por meio de reuniã�o
presenciãl.

● Entregã de documento unificãdo dã defesã dos serviços pu� blicos ã;  equipe de trãnsiçã�o com
ã consolidãçã�o do que foi entregue ã;  cãmpãnhã (negociãçã�o coletivã, recomposiçã�o sãlãriãl
e defesã dos serviços pu� blicos).

● Levãntãmento de um diãgno� stico dos desmontes levãdos ã cãbo pelo ãtuãl governo em cãdã
cãtegoriã pãrã ãpresentãçã�o ã;  equipe de trãnsiçã�o.

● Levãntãmento dos decretos e portãriãs que inviãbilizãm o pleno funcionãmento dos o� rgã�os
pu� blicos e dãs entidãdes sindicãis, pãrã que possã ser pãutãdã suã revogãçã�o

● Reuniã�o ãmpliãdã do FONASEFE – indicãtivo diã 15/11
● Moçã�o de solidãriedãde ã;  vereãdorã Mãriã Terezã Cãprã
● Moçã�o  de  repu� dio  ãos ãtãques ã Tiãgo Mãrcolino do IBGE,  ãgredido por  estãr vestindo

uniforme de trãbãlho, e posteriormente preso.
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CALENDA: RIO INDICATIVO:

● 11/11 (dãtã unificãdã entre Centrãis e Frentes) – Mãnifestãço� es em defesã dãs liberdãdes
democrã� ticãs e do resultãdo dãs eleiço� es, levãndo ã pãutã contrã ã PEC 32 e dã defesã e
vãlorizãçã�o dos serviços pu� blicos, pelã recomposiçã�o sãlãriãl dos servidores e servidorãs.

● 14 ã 18/11 – jornãdã de lutãs em Brãsí�liã
● 15/11 – Indicãtivo de reuniã�o ãmpliãdã do FONASEFE (em hotel ou ãudito� rio de entidãde

em Brãsí�liã) em formãto hí�brido (presenciãl e online) – podendo ãlternãtivãmente serem
outrã semãnã conforme o ãto no Nereu Rãmos.

● 16/11 – Indicãtivo de ãto em defesã  do serviço  pu� blico  no Audito� rio  Nereu Rãmos,  dã
Cã@mãrã (ã ser fechãdo com ã Frente Pãrlãmentãr Mistã em Defesã do Serviço Pu� blico) –
podendo ãlternãtivãmente ser o diã 23/11

● 20/11 – Diã dã Conscie@nciã Negrã

COMISSOT ES DE TRABALHO:

❖ Documento sobre orçãmento (ãtuãlizãçã�o dãs perdãs sãlãriãis): Dãvid Lobã�o
❖ Documento pãrã equipe de trãnsiçã�o: Elenirã, Gerãldo Toninho e Se�rgio Ronãldo
❖ Entidãdes devem encãminhãr o que te@m (prãzo 10/11)
❖ Construçã�o dãs ãtividãdes pãrlãmentãres nã semãnã de 14 ã 18/11 Se�rgio Ronãldo, Fãbiãno

EIrismãr
❖ Moço� es:  Elenirã  (Vereãdorã  Mãriã  Terezã  Cãprã)  e  Anã  Trindãde  (Tiãgo  Mãrcolino,  do

IBGE)

FASUBRA PARTICIPA DO XXI CONGRESSO DA CONFEDERAÇÃO DE
EDUCADORES DA AMÉRICA - CEA 

A DN FASUBRA pãrticipãrã�  nos diãs 16, 17 e 18 de novembro do congresso dã CEA, Universidãde
do Pãnãmã� , cidãde do Pãnãmã� . O congresso elegerã�  ã novã direçã�o dã Confederãçã�o e ã polí�ticã
pãrã o pro� ximo perí�odo. A FASUBRA e�  filiãdã ã CEA, fãz pãrte dã ãtuãl direçã�o dã confederãçã�o e
tentãrã�  ãmpliãr ã pãrticipãçã�o dã Federãçã�o nã novã direçã�o que serã�  votãdã neste congresso. A DN
FASUBRA segue nã polí�ticã de internãcionãlizãçã�o dã Federãçã�o, disputãndo e ocupãndo espãço de
representãtividãde nãs entidãdes internãcionãis. 
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NOTA CONJUNTA FRENTE BRASIL POPULAR - FRENTE POVO SEM MEDO
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CALENDÁRIO
NOVEMBRO

11 (Dãtã unificãdã entre Centrãis e Frentes) – Mãnifestãço� es em defesã dãs liberdãdes
democrã� ticãs e  do resultãdo dãs eleiço� es,  levãndo ã  pãutã  contrã  ã  PEC 32 e  dã
defesã e vãlorizãçã�o dos serviços pu� blicos, pelã recomposiçã�o sãlãriãl dos servidores
e servidor

14 ã 18  Jornãdã de lutãs em Brãsí�liã

15 Indicãtivo de reuniã�o ãmpliãdã do FONASEFE (em hotel ou ãudito� rio de entidãde em
Brãsí�liã)  em  formãto  hí�brido  (presenciãl  e  online)  –  podendo  ãlternãtivãmente
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serem outrã semãnã conforme o ãto no Nereu Rãmos.

16 Indicãtivo  de  ãto  em  defesã  do  serviço  pu� blico  no  Audito� rio  Nereu  Rãmos,  dã
Cã@mãrã  (ã  ser  fechãdo  com  ã  Frente  Pãrlãmentãr  Mistã  em  Defesã  do  Serviço
Pu� blico) – podendo ãlternãtivãmente ser o diã 23/11

16, 17, 18 XII Congresso Ordinã� rio dã CEA

20 Diã Nãcionãl dã Conscie@nciã Negrã

DEZEMBRO
06 e 07 Reuniã�o Direçã�o Nãcionãl dã FASUBRA

08, 09 e 10 Plenã� riã Nãcionãl dã FASUBRA 
 


