
 

Brasília, 23 de novembro de 2018. 

INFORME NACIONAL 

 

 PLENÁRIA NACIONAL DA FASUBRA  

 

Reforçamos a necessidade da participação da base nos dias 7, 8 e 9 de dezembro na Plenária 

Nacional da FASUBRA. Será um momento ímpar para prepararmos, coletivamente, a categoria 

para as lutas do próximo período e o novo governo. 

 

REUNIÃO COM FORGEPE  

 

A FASUBRA Sindical participou no dia 20 de novembro de uma reunião com o Fórum Nacional de 

Pró-Reitores de Gestão de Pessoas (Forgepe). O encontro ocorreu na sede da Associação 

Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior (Andifes), em Brasília, e 

debateu alguns dos desafios enfrentados pelas universidades brasileiras na atual conjuntura 

sociopolítica. 

 

A Instrução Normativa 02/2018 foi um dos principais assuntos abordados. A medida, publicada pelo 

Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (MPOG) no dia 12 de setembro, centraliza 

o controle das condições de trabalho dos servidores no próprio governo quanto ao registro de 

frequência, banco de horas e afastamento de dirigentes, por exemplo. A FASUBRA avalia a 

situação como um ataque à autonomia universitária garantida na Constituição Federal, que está 

acima de decretos, normativas e portarias. 

 

As conquistas do movimento de trabalhadores também correm um sério risco e ameaça com o 

regramento de atividades sindicais em defesa da categoria. Por isso, a entidade defendeu, junto ao 

Forgepe, o fortalecimento da autonomia das instituições federais, mesmo diante de intensa pressão 

do governo e órgãos de controle. 
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Entre as partes, ficou decidido que haverá um canal de comunicação aberto entre a FASUBRA e 

os dirigentes das universidades que possibilite a troca constante de informações, documentos e a 

resolução de problemas internos, por meio do diálogo. Qualquer conflito envolvendo punição a 

lideranças sindicais deverá ser comunicado à Forgepe para que o caso seja acompanhado. 

 

Os pró-reitores também manifestaram interesse em realizar uma reunião com o GT de carreira da 

FASUBRA e de ter acesso ao parecer técnico da entidade sobre a IN 02/2018. Diante da 

instabilidade criada pela transição política no governo federal, mais do que nunca, ficou acertado 

que é preciso haver entendimento e unidade para assegurar a defesa de uma educação pública, 

gratuita e de qualidade no país. 

 

REUNIÃO DO FONASEFE 

 

A FASUBRA esteve presente no dia 22 de novembro em reunião do Fórum das Entidades Nacionais 

dos Servidores Públicos Federais (FONASEFE). O encontro ocorreu da sede da Confederação dos 

Trabalhadores no Serviço Público Federal (Condsef), em Brasília. 

 

A reunião reforçou a necessidade de fortalecimento das relações nesse espaço para os 

enfrentamentos do próximo período. Para tal, aferiu-se a importância de melhorar a comunicação 

das nossas entidades internamente, com as bases e sociedade como um todo. 

 

Outra questão levantada é sobre a necessidade dos jurídicos das entidades dialogarem para o 

enfrentamento nesse campo. Além disso, ficou sinalizado que devemos procurar o novo governo já 

no começo do próximo ano para apresentar a campanha salarial e outras pautas dos SPFs e não 

aguardarmos somente na defensiva. 

 

O calendário encaminhado nesta reunião segue abaixo: 

 

27/11 - Reunião no Congresso Nacional com a liderança do PT e outros partidos aliados na defesa 

dos direitos do serviço público e para tratar da MP 851 (Museu Nacional); 

28/11 - Audiência Pública sobre MP 850, às 14h30min, na Sala de Reuniões nº 6 – Ala Senador 

Nilo Coelho – Anexo II – Senado Federal 

04 e 05/12 - Atividades das entidades da educação em defesa da democracia nas universidades  

12/12 - Manhã: ato no Congresso Nacional em Defesa do Serviço Público, no Auditório Freitas 

Nobre – Anexo IV.  Presença de parlamentares e representações de entidades sindicais; Tarde: 

Nova reunião do FONASEFE; 



 

13 e 14/12 - Encontro Jurídico do FONASEFE, no Auditório Freitas Nobre da Câmara dos 

Deputados. 

Em 2019: Possibilidade de realização de uma Reunião Ampliada do FONASEFE juntamente com 

Ato público com indicativos de datas para a segunda quinzena de janeiro ou em fevereiro. 

 

ATENÇÃO: 

 

Tendo em vista o recente Encontro Jurídico da FASUBRA, a Federação não vê necessidade da 

participação da base no Encontro promovido pelo FONASEFE, pois os pontos na programação 

deste foram objeto de análise de nosso encontro. Portanto, participaremos com uma representação 

política, onde apresentaremos nossos encaminhamentos. Reiteramos que a base tem autonomia 

para participar do referido encontro, e ajudar na construção da unidade necessária com o conjunto 

dos servidores federais. 

 

FRENTE POR UMA ESCOLA SEM MORDAÇA 

 

A FASUBRA participou de reunião da Frente por uma Escola sem Mordaça, que aconteceu na sede 

do Andes – Sindicato Nacional, em Brasília, e contou também com a presença das entidades: 

Andes-SN, AdUnB, Sinasefe, Movimento Juntos e assessorias de comunicação e jurídicas dos 

sindicatos. 

 

Foram apresentados encaminhamentos quanto ao plano de comunicação da Frente e criação do 

site desta, além da cartilha elaborada pelo Coletivo Nacional de Advogados de Servidores Públicos 

(CNASP) para defesa das trabalhadoras e trabalhadores em educação. 

 

Para a próxima reunião da Frente, a ser realizada no dia 28 de novembro, será aprovado o 

Manifesto a ser lançado nos dias 4 e 5 de dezembro, ocasião em que também será relançada a 

Frente por uma Escola Sem Mordaça durante a Jornada em Defesa da Educação. 

 

Calendário da Frente por uma Escola Sem Mordaça: 

27/11 – Audiência Pública Popular, na UERJ, organizada pelo Movimento Educação Democrática; 

28/11 – Próxima reunião da Frente; 

28/11 – Julgamento no STF contra a Lei da Mordaça no STF; 

04 e 05/12 – Jornada em Defesa da Democracia e da Educação. 

 

 



 

 

PROJETO DE LEI “ESCOLA SEM PARTIDO” AVANÇA NA  

CÂMARA DOS DEPUTADOS  

 

O Projeto de Lei “Escola Sem Partido” (PL 7180/14 e seus apensados) poderá ser votado na 

Comissão Especial na próxima quinta-feira, 29 de novembro. O parecer do relator Flavinho 

(PSC/SP) foi lido no dia 22/11. Houve pedido de vistas coletivo e, após duas sessões do Plenário 

da Câmara, a Comissão Especial poderá se reunir e votar o referido projeto. 

 

As e os parlamentares contrários ao projeto têm reiteradamente pedido vistas e adiando a votação, 

pressionados e apoiados pelas entidades da educação sempre presentes, entre elas, a FASUBRA. 

Após essa derrota, ainda protocolarão recursos ao projeto. 

 

É fundamental mantermos a mobilização. Mordaça não! 

 

SEMINÁRIO 30 ANOS DA SEGURIDADE SOCIAL – AVANÇOS E 

RETROCESSOS 

 

A FASUBRA participou nesta quinta-feira, 22 de novembro de 2018, no auditório Nereu Ramos da 

Câmara dos Deputados, em Brasília (DF), do Seminário 30 anos da Seguridade Social – Avanços 

e Retrocessos, promovido pela Associação Nacional dos Auditores-Fiscais da Receita Federal do 

Brasil (ANFIP) e a Fundação ANFIP de Estudos Tributários e da Seguridade Social (FAETS). O 

evento foi aberto para a participação de toda a sociedade, entidades sindicais e classistas, 

instituições acadêmicas e parlamentares.  

 

Nas comemorações dos 30 anos da Constituição Federal, o seminário debateu a construção e a 

tentativa de desconstrução do Sistema de Seguridade Social no Brasil. A mesa de abertura foi 

composta pelo presidente da ANFIP, Floriano Martins de Sá Neto, pela presidente da Fundação 

ANFIP, Aurora Maria Miranda Borges, pela presidente do Conselho Fiscal da Entidade, Margarida 

Lopes de Araújo, e pelo vice-presidente de Assuntos da Seguridade Social, Décio Bruno Lopes.  O 

presidente da ANFIP reafirmou o compromisso da entidade com a manutenção dos direitos sociais 

garantidos pela Constituição Federal de 1988.    

 

No período da manhã foram discutidos os avanços e retrocessos da Seguridade Social do ponto 

de vista acadêmico e no período da tarde com um enfoque mais jurídico e também voltado para a 

previdência complementar do servidor público.   



 

 

Os participantes receberam o livro “Análise da Seguridade Social” e também uma publicação de 

artigos sobre o sistema no país.      

 

Foram proferidas as seguintes palestras:  

 

30 anos de Seguridade Social Avanços e Retrocessos, pelo Professor de Direitos Humanos da 

PUC-SP e livre Docente em Direito, Wagner Balera;  

O Futuro da Previdência Brasileira Frente às Constantes Mudanças,  pela Professora de Direito 

Previdenciário  e presidenta do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário (IBDP); 

A importância da Assistência Social para a Dignidade da Pessoa Humana, pelo Professor de Direito 

Previdenciário e presidente do Instituto de Estudos Previdenciário (IEPREV); 

Previdência Complementar do Servidor Público, pelo ex-desembargador federal, Sérgio D’ Andrea 

Ferreira; 

A Seguridade Social como Instrumento de Inclusão Social, pelo Juiz Federal no Rio de Janeiro e 

coordenador da área de Direito Previdenciário do Instituto Latino-Americano de Direito Social (IDS), 

Fábio Souza; 

As Repercussões do Ativismo em Matéria de Seguridade Social, pela professora de Direito 

Previdenciário e procuradora do Ministério Público em São Paulo, Zélia Luiza Piedoná. 

 

AUDIÊNCIA COM O MINISTRO DO STF ALEXANDRE DE MORAES  

 

A FASUBRA esteve presente, juntamente com Andes e Sinasefe, em uma rápida audiência ocorrida 

no dia 22 de novembro com o ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes. Foram 

abordados dois temas principais: a sessão da semana que vem no STF que tratará do julgamento 

do mérito da questão da Lei da Mordaça de Alagoas e sobre autonomia e democracia universitária. 

 

25 DE NOVEMBRO: DIA INTERNACIONAL PELA ELIMINAÇÃO DA VIOLÊNCIA 

CONTRA A MULHER   

 

No dia 25 de novembro de 1960, as irmãs Pátria, Minerva e Maria Teresa, conhecidas como “Las 

Mariposas”, foram brutalmente assassinadas pelo ditador Rafael Leônidas Trujillo, da República 

Dominicana. As três combatiam fortemente aquela ditadura e pagaram com a própria vida. Seus 

corpos foram encontrados no fundo de um precipício, estrangulados, com os ossos quebrados. As 

mortes repercutiram, causando grande comoção no país.  



 

Pouco tempo depois, o ditador foi assassinado. Em 1999, a Assembleia Geral da Organização das 

Nações Unidas instituiu 25 de novembro como o Dia Internacional Pela Eliminação da Violência 

Contra a Mulher, em homenagem às “Mariposas”. Ou seja, durante um dia no ano, incitam-se 

reflexões sobre a situação de violência em que vive considerável parte das mulheres em todo o 

mundo. 

       

 

CALENDÁRIO DE ATIVIDADES 2018 

NOVEMBRO 

25 Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra a Mulher 

27 Reunião com a Liderança do PT – MP 851 (Fundos patrimoniais) 

27 UERJ – Audiência Pública Popular. Movimento Educação Democrática  

28 Reunião da Frente Nacional Escola sem Mordaça (manhã) 
 

28 Audiência STF – sobre a Lei da Mordaça (14:00) 

28 Audiência Pública MP 850, que autoriza o Poder Executivo a instituir a 
ABRAM – Agência Brasileira de Museus 

29 Provável votação do Projeto Escola sem Mordaça 

29 e 30 Plenária do Fórum Nacional Popular da Educação (FNPE) 
 
 

 

DEZEMBRO 

4 e 5 Jornada em defesa da democracia da educação 

6 Reunião da Direção Nacional da FASUBRA 

7, 8 e 9 Plenária Nacional da FASUBRA 



 

12 Ato no Congresso em defesa Serviço Público 
Local: Auditório Freitas Nobre 

 

 


