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Brasília, 08 de Fevereiro de 2020. 

 

Na plenária nacional de dezembro a categoria aprovou o indicativo de entrada em estado de greve, com ênfase 

no fortalecimento da mobilização de base e articulação com as outras categorias do serviço público e da 

educação. Estas tarefas devem ser realizadas em conjunto com uma forte campanha contra as medidas do 

governo que desmontam o estado brasileiro e destroem os serviços públicos e o acompanhamento da tramitação 

destas medidas no Congresso Nacional. 

A Direção Nacional da FASUBRA informa o resultado da rodada de assembleias em anexo a este ID e orienta 

as entidades que ainda não enviaram as informações que utilizem o e-mail fasubra@fasubra.org.br. Para coletar 

os resultados também foram consultados sites oficiais das entidades, bem como consultas telefônicas 

direcionadas às sedes. 
 

 

Enquanto o povo brasileiro sofre esperando meses nas filas do INSS, totalizando cerca de 2 milhões de pedidos 

em espera, o governo contribui para a não concessão de benefícios, como aposentadorias e auxílio doença, não 

realizando concurso para suprir a falta de trabalhadoras e trabalhadores nas agências. 

A Direção Nacional da FASUBRA orienta a participação das entidades filiadas no dia nacional de luta em 

defesa do INSS, a ser realizado no dia 14 de fevereiro nas superintendências do órgão. 
 

 

A greve petroleira é o ponto mais forte atualmente do enfrentamento ao projeto do governo Bolsonaro de 

desmonte do estado brasileiro. A Direção Nacional da FASUBRA orienta as entidades filiadas a apoiarem a 

greve da FUP e FNP, participando dos piquetes, divulgando moções de apoio e usando as mídias dos sindicatos 

para divulgar a luta em defesa dos empregos, da Petrobrás e pela redução do preço do gás de cozinha e dos 

combustíveis. 

Veja nota da FASUBRA 

ESTADO DE GREVE 

DIA NACIONAL DE LUTA EM DEFESA DO INSS – 14/02 

APOIO À GREVE PETROLEIRA 
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Escrito por: Redação do FNDC 
 

Atividade, que ocorrerá em São Paulo, entre os dias 20 e 22 de março, vai renovar a direção da entidade pelos 

próximos dois anos. Confira as principais datas e prazos. 

O Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação (FNDC) prepara sua 23ª Plenária Nacional para os 

dias 20, 21 e 22 de março de 2020, em São Paulo (SP). O encontro marcará a renovação da gestão da entidade, 

com a eleição da Coordenação Executiva, do Conselho Deliberativo e do Conselho Fiscal, para um novo 

mandato de 2 anos. 

A Plenária também aprovará um novo Plano de Ação para a entidade no próximo período, além de fazer um 

balanço das atividades desenvolvidas ao longo dos últimos dois anos. A programação do evento ainda deve 

incluir debates de conjuntura sobre a luta por políticas democráticas de comunicação e o enfrentamento das 

violações à liberdade de expressão no país. 

Indicação de delegados/as e plenárias regionais 
 

As entidades nacionais filiadas ao FNDC que estejam devidamente regularizadas têm direito a indicar um/a 

delegado/a com direito a voz e voto na Plenária. Já os Comitês Regionais do Fórum, formado por entidades 

regionais filiadas, deverão eleger seus delegados em Plenárias Regionais. O período de realização das plenárias 

regionais será de 10 de fevereiro e 17 de março de 2020. O período de inscrições para a 23ª Plenária Nacional 

do FNDC será de 18 de fevereiro a 18 de março. As entidades regionais filiadas também deverão estar em dia 

com suas obrigações financeiras com o FNDC para terem direito a voz e voto nas plenárias regionais que 

definirão os/as delegados/as para a etapa nacional. 

Teses e emendas 
 

A Coordenação Executiva do FNDC vai disponibilizar, até o início de fevereiro, três propostas de teses-guia 

para deliberação da Plenária: Conjuntura, Balanço e Plano de Ação. Cada uma delas poderá receber sugestões 

de emendas (aditivas, supressivas e modificativas). O prazo para o envio de emendas será encerrado antes da 

Plenária. As regras e orientações para o envio de emendas constarão no Edital de Convocação e Regulamento 

da 23ª Plenária Nacional, que também será divulgado até o início de fevereiro. 

FNDC REALIZA PLENÁRIA ELEITORAL EM MARÇO DE 2020 
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Na volta dos trabalhos legislativos, entidades da Educação se reuniram ontem (4/2) com a coordenadora da 

Frente Parlamentar Mista pela Valorização das Universidades Federais, deputada federal Margarida Salomão 

(PT/MG), para tratar de diversos assuntos relativos ao setor e projetos que tramitam no Congresso Nacional. 

Estavam presentes representantes da FASUBRA, do Proifes e da Andifes. 

O encontro discutiu as estratégias de atuação na Câmara dos Deputados durante o primeiro semestre e elegeu 

algumas prioridades, como acelerar a aprovação e constitucionalização do Fundeb (Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento da Educação Básica), que expira em 2020; mais recursos para a Educação; o combate à 

Medida Provisória 914/2019, que interfere na autonomia das Instituições Federais de Ensino Superior (IFES), 

entre outros. 

O fortalecimento da luta tanto no Parlamento quanto nas ruas e a postura antiética do ministro da Educação, 

Abraham Weintraub, que levou a criação da campanha “Fora Weintraub” também foram temas debatidos. 

A deputada reforçou seu compromisso com a Educação e disse que apoiará toda e qualquer luta durante o ano, 

entre elas a greve marcada para o dia 18 de março. 
 

 

Entidades presentes: ASFOC-SN (Apoena-assessoria), ASSIBGE (Pedro Neves), CONDSEF (Rogério, 

Gilberto, Cardoni) CSP-conlutas (Zanata-assessoria), FASUBRA (Luan, Marillin), FENAJUFE (Costa 

Neto), FENASPS (Moacir, Laurizete), SINAIT (Marco Aurélio), SINAL (Paulo, Francisco), SINASEFE 

(Camila, Rosa Maria), SINDFISCO (Kleber, George), SINDRECEITA (Antonio, Sergio), SINTBACEN 

(Daniel) 

Pauta: 
 

1- Informes 

2- Minuta da campanha salarial dos SPF’s 2020 

3- Mobilização e atividades dos dias 11 e 12 de fevereiro. 

1. Informes: 
 

- FENASPS: 

ENTIDADES DISCUTEM AÇÕES PARA O SETOR DA EDUCAÇÃO NO 

CONGRESSO NACIONAL 

RELATÓRIO REUNIÃO FONASEFE – 5/02 
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A Federação realizou assembleia plenária nos dias 14 e 15 de Dezembro/19, e aprovou plano de luta indicando 

fortalecer a unidade com o conjunto dos SPFs e Centrais. E indicou calendário de atividades. 

- 24 de Janeiro – DIA NACIONAL - foi realizado atos unificado com entidades e Centrais em 18 Estados; 
 

- 27 a 30/01 – Os sindicatos da base da FENASPS realizaram atividades conjunto com os trabalhadores em 

Greve da DATAPREV; 

- 03 Fevereiro – 14 horas Ato unificado na Direção Central do INSS - FENASPS – CNTSS – Comando de 

Greve Dataprev e Movimento Popular MRP. Ocorreram atos unificados em São Paulo, Rio de Janeiro. 

03/Fevereiro – 17:00 horas - Reunião com Presidente da Câmara Rodrigo Maia, para tratar do caos Estrutural e 

a militarização do INSS – Presença dos Deputados Federais – Paulo Pimenta – PT/RS e Alencar Santana – 

PT/SP 

04/Fevereiro – Ato Trabalhadores em Greve da DATAPREV em frente a direção geral. 
 

A Federação realizou audiência no dia 28/01 no INSS, com representantes do Ministério da Economia – Bruno 

Bianco – Secretário Especial Adjunto do Ministério do Trabalho e Previdência ME; Renato Viera ex-Presidente 

do INSS; Leonardo Rolim – Secretário de Previdência (atual Presidente do INSS) e assessorias. Após audiência 

o presidente do INSS foi exonerado. 

Amanhã dia 06/02 as 15;30 horas será realizado nova audiência com o Presidente do INSS 
 

Na audiência com o Presidente da Câmara Rodrigo Maia as entidades FENASPS e CNTSS solicitaram 

agendamento reunião com as entidades do FONASEF, para discutir as propostas que tratam da Reforma 

Administrativa e também ver medidas para revogação do Decreto 10.210, que autoriza contratação de militares 

da reserva para trabalhar no serviço público. O presidente concordou em realizar a reunião e ficou de ver agenda 

com as entidades. 

Nos dias 06 a 08 de Março a FENASPS realizara atividades em Brasília, inclusive debates sobre a reforma do 

Estado também sobre o DIA INTERNACIONAL DA MULHER. 

2. Minuta da campanha salarial dos SPF’s 2020 
 

Segue anexo a proposta de minuta final a partir das alterações acordadas na reunião do FONASEFE. 
 

As entidades devem se pronunciar até a segunda-feira (10/02) se houver proposta de alguma alteração no 

documento ainda. 
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3. atividades dos dias 11 e 12/02 em Brasília. 
 

• 11 de fevereiro – ato de entrega da minuta da campanha salarial dos SPF’s às 14h. Local: Bloco “O” da 

Esplanada, Ministério da Economia; 

• 12 de fevereiro – Ato da Frente Parlamentar do Serviço Público de 9h às 18h. Local: Auditório Nereu 

Ramos, Congresso Nacional. 

Outros Encaminhamentos: 
 

• Organizar no dia 12/02 entrega da minuta da campanha salarial dos SPF’s para Rodrigo Maia e Davi 

Alcolumbre e articulação para realização de reunião do FONASEFE com Maia e Alcolumbre. 

• Articular com os deputados e senadores da Frente Parlamentar convocação de Paulo Guedes para dar 

satisfação sobre a situação dos SPF’s e a falta de respostas do governo a pauta da campanha salarial dos 

SPF’s. 

• Proxima reunião do FONASEFE – 10/02 (segunda), as 14h, sede do SINAIT. Endereço: SCN, Qaudra 

1, Ed. Trade Center, Sl 401. 

 
Relatório elaborado por Zanata (CSP-conlutas) 

 

 

 

 

Ofício n° 002/2020 Fonasefe 
 

 

Brasília, 11 de fevereiro de 2020. 

 

A Sua Excelência o Senhor 

Dr. Paulo Guedes 

Ministro da Economia 

Brasília — Distrito Federal 

 

Assunto: Pauta Nacional de Reivindicações dos Servidores Públicos, pedido de abertura de negociação 
com designação de audiência. 

MINUTA PAUTA SPF 
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VALORIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS E CONTRA AS PRIVATIZAÇÕES 

 

Senhor Ministro, 

 

O FONASEFE - Fórum das Entidades Nacionais dos Servidores Públicos Federais, composto 

pelas centrais sindicais (CGTB; CSP/CONLUTAS; CTB; CUT, e INTERSINDICAL) e entidades nacionais 
representativas do funcionalismo federal (ANDES-SN; ANFFA-Sindical; ASFOC-SN; ASMETRO-SN; 

ASSIBGE-SN; CNTSS; CONDSEF; CSPB; FASUBRA; FENAJUFE; FENAPRF; FENASPS: PROIFES; 
SINA1T; SINAL; SINASEFE; SINDCT; SINDIFISCO-Nacional; SINDIRECEITA; SINTBACEN; 
UNACON-Sindical), vem perante Vossa Excelência apresentar abaixo a pauta nacional de 
reivindicações dos servidores públicos federais e pedir abertura de negociação, com designação de 

audiência. 
 

As entidades citadas representam mais de 1,2 milhão de servidores públicos federais ativos, 
aposentados e pensionistas, de todo o território nacional, funcionários responsáveis por garantir, com 
eficiência e qualidade, a implementação de políticas públicas e a prestação de serviços públicos 

indispensáveis para assistir a população brasileira, contribuindo para reforçar a coesão social, a distribuição 
de renda e a soberania nacional. 

 

Valorizar o serviço público e as empresas estatais, contra as privatizações, significa preservar a 
capacidade do Estado intervir para combater a desigualdade social, prevenir tragédias fitossanitárias e 
ambientais e socorrer a população diante dos efeitos de desastres naturais. 

Finalmente, gostaríamos de externar nosso total desacordo com algumas das medidas implementadas 

pelo Governo nos últimos anos, ou ainda em discussão no Congresso Nacional, que, no nosso entender, 

prestam um desserviço ao Estado brasileiro e aos seus agentes – os servidores públicos – com a consequente 

precarização dos serviços públicos e a desassistência cada vez maior da sociedade, reivindicando a revogação 

das mesmas e a abertura de canal de interlocução com as entidades representativas do funcionalismo e demais 

coletivos organizados da sociedade civil para, juntos, construirmos um Brasil menos desigual, mais justo e 

que de fato atenda aos anseios de seu povo. 

 

Dessa forma, reforçamos o pedido de audiência com Vossa Excelência, com a urgência que o caso requer, 

a fim de apresentamos os pontos da Pauta Nacional de Reivindicações do conjunto do funcionalismo federal 

e darmos início ao processo de negociação. 

 

Pauta de Reivindicações dos Servidores e Empregados Públicos Federais 
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1- REPOSIÇÃO DAS PERDAS SALARIAIS DO PERÍODO 2010-2019 E PRESERVAÇÃO DO PODER 

DE COMPRA: 

1-a) reposição de 33,9% equivalentes à defasagem salarial de julho de 2010 a dezembro de 2019 para os setores 

que, em de 2015, assinaram acordos de reposição em duas parcelas (5,5% em agosto de 2016 e 5% em janeiro 

de 2017); 

1-b) reposição de 15,9% equivalentes à defasagem salarial de julho de 2010 a dezembro de 2019 para os setores 

que, em de 2015, assinaram acordos de reposição em quatro parcelas (5,5% em agosto de 2016, 6,98% em 

janeiro de 2017, 6,64% em janeiro de 2018 e 6,31% em janeiro de 2019); 

1-c) Extensão do índice da Lei 13.464-2017 para todos os servidores públicos federais; 

1-d) Política salarial permanente com correção das distorções e revisão geral anual que garanta reposição  das 

perdas inflacionárias; 

1-e) Incorporação de todas as gratificações, respeitados os acordos elencados no item 6. 

 
 

2- ISONOMIA DE BENEFÍCIOS E PARIDADE ATIVO-APOSENTADO-PENSIONISTA 

2-a) Aplicação do valor de, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) "per capita" da União para a manutenção de 

plano de saúde dos servidores; 

2-b) Paridade salarial entre ativos, aposentados e pensionistas. 

2-c) Isonomia salarial e de todos os benefícios entre os poderes; 

2-d) Adoção imediata, em caráter emergencial, do valor de R$804,80 (oitocentos e quatro reais e oitenta 

centavos) como piso para o Auxílio-Alimentação, baseado no valor médio praticado pelo mercado para refeição 

fora de casa, que em 2019 foi de R$34,84 (trinta e quatro reais e oitenta e quatro centavos) segundo pesquisa 

anual realizada pela ABBT – Associação Brasileira de Empresas de Benefícios ao Trabalhador. Considerou-se 

ainda a correção de 5% sobre o valor médio da última pesquisa, cuja referência é o ano de 2019. 

 
 

3- DIREITOS PREVIDENCIÁRIOS 

3-a) Contar, no mínimo, em dobro, para redução de tempo de serviço, para efeito de aposentadoria, a 

periculosidade e insalubridade, sem necessidade de perícia técnica individual. 

3-b) Defendemos a revogação do FUNPRESP, com o fim de adesão automática imposta aos servidores e a 

garantia de aposentadoria integral. 
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3-c) Extinção do fator previdenciário e da fórmula 90/100; 

3-d) Revogação da EC 103/19 (contra-reforma da previdência); 

 
 

4- VALORIZAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO E DOS DIREITOS TRABALHISTAS 

4-a) Retirada das PECs 186, 187 e 188 apresentadas em novembro de 2019; 

4-b) Criação de novas vagas para concurso público pelo RJU (Regime Jurídico Único) e reposição imediata de 

cargos vagos por exoneração, falecimento ou aposentadoria; 

4-d) Fim dos cortes no orçamento federal e ampliação do financiamento público para qualificação dos serviços 

e servidores públicos; 

4-e) Revogação da EC 95/2016; 

4-f) Revogação da Lei 156/2016; 

4-g) Revogação da reforma trabalhista - Lei N° 13.467/2017 e da lei de terceirização - Lei N° 13.429/2017; 

Revogação da MP 905/2019 – contrato verde-amarelo 

4-h) Pela manutenção da estabilidade dos servidores públicos 

4-i) Fim da privatização no serviço público. 

4-j) Revogação da lei de criação de Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP) e 

Organizações Sociais (OS); 

4-k) Garantia plena da licença capacitação do servidor público; 

4-l); Atualização da tabela dos valores das diárias para viagens a serviço a valores praticados pelo mercado, 

suficiente para cobertura dos custos com hospedagem, alimentação e transporte, bem como por fim à 

diferenciação de valores de acordo com o cargo/função/emprego do servidor público. 

4-m) Reestruturação do valor das diárias pagas no serviço público com unificação dos valores de forma 

isonômica para todos os cargos e correção pelos índices de reajuste praticados no mercado. 

 
 

5- LIBERDADE DE ORGANIZAÇÃO E MANIFESTAÇÃO 

5-a) Liberação de dirigentes sindicais com ônus para o Estado, sem prejuízo das promoções e progressões na 

carreira e demais direitos trabalhistas. 
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5-b) Revogação do Ofício MPOG 605/16 e garantia da manutenção do servidor liberado para mando classista 

na folha de pagamento 

5-c) Direito irrestrito de greve e negociação coletiva no serviço público, com base na convenção 151 OIT; 

 
 

6- PELO CUMPRIMENTO DOS ACORDOS ASSINADOS COM O GOVERNO FEDERAL: Termos de 

acordo n° 01, 03, 04, (CONDSEF, FENASPS e CNTSS) 07, 08, 09, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23/2015 e 

10/16 (CONDSEF e ASMETRO-SN), n° 02/15 (CNTSS e FENASPS), n°05/15 (FASUBRA), n° 20/15 

(ASFOC-SN), n° 28/15 (ASSIBGE), n° 25/15 (UNACON-Sindical), n° 29/15 (SINPECPF), n°31/15 (SINAL 

e SINTBACEN) n°02/16 (SINDFISCO-Nacional), n°03/16 (SINDRECEITA), n°04/16 (S1NAIT), n°05/16 

(FENAPRF), n°06/16 (ANFFA-Sindical) e Lei 13.464/17; 

 
 

7- IRPF 

Correção da tabela do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) em 103,87%, referente a defasagem calculada 

pela inflação acumulada no período de 1996 a 2019, conforme estudos do Sindicato Nacional dos Auditores 

Fiscais da Receita Federal (Sindifisco); 

 

 
Respeitosamente, 

 

Entidades do Fonasefe - Fórum Nacional das Entidades de 
Servidores Públicos Federais 

 

 

 

 

 

De 21 a 25 de janeiro a Direção da FASUBRA participou do II Fórum Social das Resistências, em Porto Alegre. 

A forte chuva não impediu que centenas de pessoas tomassem as ruas do centro de Porto Alegre, na marcha de 

abertura do II Fórum Social das Resistências. 

Foram cinco dias de intensos debates realizados em plenárias, seminários, assembleias, na capital gaúcha e na 

região metropolitana, como em São Leopoldo e Viamão. 

FASUBRA NO II FÓRUM DAS RESISTÊNCIAS 
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Junto com o Fórum Social das Resistências, houve a reunião do Conselho Nacional de Saúde, aberta a todos os 

participantes, com painéis e discussões sobre a área da Saúde, momento muito relevante de alerta sobre o 

desmonte do SUS e estratégias para manter a saúde pública e gratuita. Segundo Edson Santos, Conselheiro 

Nacional de saúde: "O usuário do SUS tem que se dar conta que o atendimento não é uma concessão de políticos 

e religiosos, mas um direito de todos". 

Com relação à Educação, a discussão se deu em torno do ataque do Governo Bolsonaro à educação pública e às 

formas de resistência. Para muitos debatedores já estamos atrasados, houve confiança demais na 

institucionalidade que não respondeu aos anseios da população e agora é preciso sair do casulo e chamar a 

população para fazer a luta nas ruas e praças, antes que a perda seja irreversível! 

Houve também aprofundamento da discussão sobre a Plataforma MROSC (Marco Regulatório das 

Organizações da Sociedade Civil), que visa fortalecer as organizações sociais, com a participação do deputado 

Afonso Forense PT/BA e uma oficina sobre a Ágora dos (as) habitantes da Terra: A caminho de um pacto da 

Humanidade! Um pacto para resistir à crise civilizatória. 

A oficina sobre Democracia e Direito dos Povos e do Planeta, tratou da reflexão sobre os direitos dos Indígenas, 

Negros, Mulheres, LGBTI+, e a preservação do Planeta, defendeu a preservação do Meio Ambiente e da 

Biodiversidade, e o direito de todos que nele habitam, fazendo um contraponto ao neoliberalismo, diante da 

ascensão da extrema-direita, tentando resistir a agenda fascista, de exclusão de minorias e retirada de direitos. 

Comunicação, Mídias Livres e as Lutas por Democracia, painel importantíssimo nesse momento em que a mídia 

de esquerda e jornalistas são atacados pelo governo que usa as mídias para convencer a população por meio de 

Fake News e ataca aqueles que se contrapõem. Não menos importante foi “O Futuro das Democracias e a 

Participação popular no Brasil e na América Latina”, com a participação de palestrantes do Brasil, do Chile e 

da Argentina, colocando a dificuldade que os povos da América Latina estão vivendo por conta da interferência 

dos EUA, da desestabilização que estão fazendo na região, agora com a ajuda do governo fascista de Bolsonaro. 

Enfim, os desafios para todos os movimentos que estão na resistência são grandes, precisamos construir 

alternativas e janelas para que já em 2020 possamos mudar um pouco a inflexão dessa correlação de forças, que 

está desfavorável para o povo brasileiro e latino. 

Para encerrar houve a assembleia dos povos, muita energia positiva para mostrar que “Unidos seremos fortes” 

como dizia a faixa que abriu a marcha, apontando o caminho da unidade para aumentar a resistência em 2020 

contra os ataques dos governos neoliberais e fascistas, combatendo o ódio e a intolerância religiosa. 
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Dias: 30 e 31 de janeiro de 2020 

 
Local: Plenário do Conselho Nacional de Saúde, 1º Andar – Ala B – Anexo Ministério da Saúde, Brasília – DF. 

Entidades Presentes: CONAM – Confederação Nacional das Associações de Moradores; CNTS – 

Confederação Nacional dos Trabalhadores na Saúde; FASUBRA – Federação de Sindicatos de Trabalhadores 

Técnico Administrativos em Instituições de Ensino Superior Públicas do Brasil; CFF – Conselho Federal de 

Farmácia; CUT – Central Única dos Trabalhadores; Ministério da Saúde; Francisco R. Funcia – Consultor 

Técnico da COFIN/CNS, CONASEMS – Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde; CNBB – 

Confederação Nacional dos Bispos do Brasil; ABRASCO – Associação Brasileira de Saúde Coletiva; CEBES 

– Centro Brasileiro de Estudos de Saúde; ANAIDS – Articulação Nacional de Luta Contra a AIDS; CNTSS – 

Confederação Nacional dos Trabalhadores em Seguridade Social; FENASCE – Federação Nacional dos 

Agentes de Saúde e Endemias; CTB – Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil e UNE – União 

Nacional dos Estudantes. 

 

Informes das Entidades – Houve a apresentação dos membros que Fazem parte da nova composição da COFIN 

– Comissão Intersetorial de Financiamento/CNS e repassado os Informes de cada Entidade representada. Nos 

informes da FASUBRA, relatei que: Estamos até hoje aguardando uma posição do Ministério da Educação 

sobre a possibilidade de agendamento de uma reunião, para tratarmos de nossas demandas; Aprovamos na 

última Plenária realizada em dezembro/2019 o Fora Weintraub, campanha alusiva ao não comprometimento do 

Ministro da Educação com a Educação brasileira; Também aproado, que participaremos em todos os atos 

convocados pelas Entidades e, manifestações nos dias representativos, como o dia 08 de março; Por fim, 

informei sobra a posição da FASUBRA de estar convocando os trabalhadores das Universidades para a Greve 

Nacional em Defesa dos Serviços e Servidores Públicos no mês de março/2020. 

 
01 - Análise de Conjuntura – Nesse tema, todas as intervenções foram contra os ataques do Governo Bolsonaro 

que a população vem recebendo, ressaltando algumas situações importantes, como no caso de o Governo estar 

trabalhando contra a Democracia estabelecida no Brasil. Além de todos os outros ataques que vem sendo 

armados dentro do Executivo e aprovados pelo Legislativo. Na nossa avaliação, existe hoje no Brasil um 

“Estado Policialesco” e que devemos estar muito atentos, pois a intenção do governo era no início de acabar 

com todas as formas de organizações dos trabalhadores em forma de Conselhos de Representantes. Também, 

ressaltei os constantes ataques do Governo e Ministro da Educação contra as Universidades, principalmente ao 

RELATÓRIO DA COMISSÃO INTERSETORIAL DE ORÇAMENTO E 

FINANCIAMENTO DO CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE - CONFIN 
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descumprimento de regras estabelecidas nas Instituições Federais e não cumprimento do princípio democrático 

de Escolha de seus Dirigentes. Após as intervenções foi aprovado alguns pontos importantes para serem 

encaminhados até o mês de março/2020. 1 – Semana de Mobilização em Defesa da Saúde de 02 a 07 de 

março/2020; 2 – Reforçar com todas as Entidades a Luta Unificada em Defesa do SUS; 3 – Participação e 

fortalecimento do Calendário dos fóruns de mobilizações em defesa do SUS e; 4 - Compor um Grupo de 

Trabalho para ajudar o Conselho Nacional de Saúde na elaboração de uma Carta Pública do CNS para o ano 

2020. 

 
02 – LDO 2020 definitivo, atualização sobre o PNS 2020-2023 e versão final do PPA 2020-2023 aprovado 

pelo Congresso e PAS 2020. SPO – Foi apresentado pela equipe do Ministério da Saúde a Lei de Diretrizes 

Orçamentária de 2020, na qual consta os valores totais a serem “investidos” na área de Saúde. Após as 

apresentações, foi aberto aos integrantes da COFIN a possibilidade de se fazer perguntas, nas quais, todas elas 

feitas de forma contundente de rechaçar o que foi apresentado, visto que na visão dos membros da Comissão, 

após a EC 95, estamos trabalhando com a possibilidade de sempre estarmos investindo menos dinheiro em 

Saúde. 

 
03 – Apresentação sobre as PECs do Final de 2019 (com destaque para a desvinculação do piso do SUS 

nas três esferas do governo). Bruno Moretti – Assessor da Câmara – O Assessor da Câmara, fez uma 

excelente apresentação detalhada das movimentações das PECs 186, 187 e 187, as quais interferem diretamente 

no futuro da nação brasileira. A PEC 186 foi denominada como a PEC dos Gastos; a PEC 187 – Propões a 

Extinção dos Fundos e a PEC 188 – Impacto Federativo. Bruno Moretti expôs a grande dificuldade que temos 

hoje por conta da composição do Congresso Nacional de atores favoráveis a essas aprovações, nos restando agir 

no Senado Federal onde o governo não tem maioria, mas ainda tem uma base bem forte que o apoia. Após 

resposta a todas as perguntas formuladas pela COFIN, foi aprovado como propostas que: 1 – Elaborar um 

conjunto de propostas contrárias as PECs 186,187 e 188, encaminhar ao Pleno da Reunião da COFIN nos dias 

18 e 19 de fevereiro/2020, e após aprovação, enviar as recomendações ao Congresso Nacional. Também foi 

aprovado a confecção de uma Nota Técnica mostrando as preocupações sobre a EC 95 para ser aprovada na 

reunião do Conselho Nacional de Saúde e posterior distribuição à população. Por fim, a representante da 

CONASEMS, Blenda Leite Saturnino Pereira, que ela possui um trabalho em forma de slides, no qual retrata a 

realidade da PEC 187, se dispondo a apresentar a COFIN na próxima reunião, sendo aprovado por todos. 

 
04 – Elaboração da minuta das diretrizes para o estabelecimento de prioridades para 2021 (que nortearão 

a elaboração do PAS 2021 e do capítulo saúde do PLDO 2021), com base nas diretrizes aprovadas pela 

16ª Conferência Nacional de Saúde, no capítulo saúde do Plano Plurianual 2020-2023. – Foi apresentado 
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pelo membro da COFIN, Francisco Funcia, um conjunto de Resolução a ser apresentada a Mesa Diretora do 

CNS e posterior aprovação pelo Pleno do Conselho Nacional de Saúde. 

 
05 – Analise da execução orçamentária e financeira do MS (ASPS e não ASPS) - ASPS – Ações e Serviços 

Públicos de Saúde. Referente ao mês de novembro fechado, inclusive dos restos a pagar – Após 

apresentação deste tema, Francisco Funcia, fez o detalhamento das execuções orçamentárias inscritas como 

Restos a Pagar e que, se o governo pegasse esses valores mais antigos inscritos e fizesse seu cancelamento, 

poderia ter um fôlego financeiro para outros investimentos diretos na área de saúde. 

 
06 – Análise do 2º RQPC/2019 do Ministério da Saúde (relatório quadrimestral de prestação de contas) 

e elaboração da minuta de indicação de medidas corretivas – Recomendações aprovadas: Foi apresentado 

pelo membro da COFIN, Francisco Funcia, os números analisados do 2º RQPC/2019, aos quais está sendo 

indicados algumas medidas corretivas à luz da análise da execução orçamentária e financeira do 2º Quadrimestre 

que são: 

1 - Considerando que os valores alocados para as ações e serviços públicos de saúde estão muito próximos do 

piso constitucional, o Ministério da Saúde e o Fundo Nacional de Saúde deveriam ter os recursos orçamentários 

e financeiros liberados integralmente desde o início de cada ano, o que possibilitaria atender com mais eficiência 

e eficácia às necessidades de saúde da população e, com isso, reduzir os níveis de empenhos a pagar e de saldos 

de restos a pagar. 

2 - Ministério da Saúde deve promover um planejamento do processo de liquidação e pagamento das despesas 

empenhadas, de modo a distribuir melhor a execução das despesas ao longo do ano, o que contribuirá para um 

baixo valor de empenhos a pagar no final do exercício e, com isso, contribuirá para o atendimento das 

necessidades de saúde da população com mais eficiência e eficácia. 

3 - Aumentar os níveis de liquidação de despesas, especialmente para aquelas que recorrentemente tem obtido 

a classificação de inadequadas, intoleráveis e/ou inaceitáveis. 

 
4 - Aumentar as ações de auditoria e controle no âmbito do SUS 

 
08 – Encaminhamentos e elaboração da próxima pauta – Pauta da reunião a ser realizada nos dias 18 e 19 

de fevereiro/2020. 01 – Análise de Conjuntura; 02 – (LDO, LOA, PNS, - 2020/2023) PAS-2020 e Planilha de 

Dezembro (Último Quadrimestre); 03 – Analise da Execução orçamentária de até dezembro/2019. 

 

Siglas utilizadas no relatório: ASPS – Ações e Serviços Públicos de Saúde; LDO – Lei de Diretrizes 

Orçamentária; PEC – Proposta de Emenda Constitucional; PAS - Programação Anual de Saúde; PPA – Plano 

Pluri Anual; PNS – Plano Nacional de Saúde; PLDO – Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias; RQPC – 
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Relatório Quadrimestral de Prestação de Contas; MS – Ministério da Saúde; SPO – Secretaria de Planejamento 

e Orçamento 

 
Calendário para 2020 da COFIN. 

 

COMISSÃO INTERSETORIAL DE ORÇAMENTO E FINANCIAMENTO COFIN/CNS 

CALENDÁRIO CONSOLIDADO DAS REUNIÕES 2020 

 

MÊS/2020 
REUNIÕES/COFIN 

(5ª e 6ª) 
REUNIÕES MESA 

DIRETORA 

REUNIÕES 

PLENO CNS 
CIT 

Janeiro 30 e 31 29 e 30 23 e 24 - - 

Fevereiro 18 e 19 ter e qua 27 e 28 13 e 14 13 

Março 26 e 27 25 e 26 19 e 20 26 

Abril 23 e 24 22 e 23 16 e 17 30 

Maio 28 e 29 20 e 21 14 e 15 28 

Junho 25 e 26 18 e19 4 e 5 18 

Julho 30 e 31 15 e 16 9 e 10 30 

Agosto 27 e 28 19 e 20 13 e 14 27 

Setembro 24 e 25 16 e 17 10 e 11 24 

Outubro 29 e 30 14 e 15 8 e 9 29 

Novembro 26 e 27 18 e 19 12 e 13 26 

Dezembro 17 e 18 9 e 10 3 e 4 17 

 
 

Relatório elaborado por: Lucivaldo Alves dos Santos 
 

 

 

 

 

O VI Encontro Nacional de Aposentados(as), Aposentandos(as) e Pensionistas ocorreu nos dias 24 e 25 de 

outubro de 2019, no Teatro dos Bancários, EQS 314/315 Bloco A Asa Sul Brasília-DF e contou com 201 

participantes de 25 Entidades filiadas à FASUBRA. Na mesa de abertura estiveram as Coordenadoras de 

Aposentados e Assuntos de Aposentadoria Maria Tereza Tavares Fujii e Elma Dutra, o Coordenador-Geral da 

VI ENCONTRO NACIONAL DE APOSENTADOS(AS), APOSENTANDOS(AS) E 

PENSIONISTAS DA FASUBRA SINDICAL 
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FASUBRA Marcelino Silva e o Deputado Federal Glauber Braga-PSOL/RJ, que fizeram a saudação inicial a 

todos os participantes. 

O Coral Vozes do Cerrado do SINT-IFESgo abriu o Encontro cantando o Hino Nacional Brasileiro. Em seguida 

Glauber Braga fez um relato do que acontece nos bastidores do Congresso Nacional, enfatizando todas as pautas 

que estão em apreciação no Congresso que envolvem e prejudicam os aposentados como a PEC 6/2019 da 

Reforma da Previdência e outros projetos de lei que se encontram tramitando na Câmara e no Senado Federal. 

O advogado Diego Cherulli fez palestra sobre "O Alto Custo dos Planos de Saúde e o fim da Seguridade Social 

para os Idosos", enfatizando que cada vez mais a saúde se torna inacessível para aqueles que mais precisam. 

Lembrou que na maioria das vezes os associados de planos de saúde têm que recorrer à justiça para conseguirem 

atendimento. 

O segundo dia do Encontro começou com a palestra do advogado Luís Fernando da Silva, da Assessoria 

Jurídica da FASUBRA, discorrendo sobre "As Novas Legislações que Atingem os Aposentados do Serviço 

Público". Em sua apresentação ele explicou os pontos da Reforma da Previdência e outras mudanças em 

legislações que prejudicam os servidores públicos, em especial os aposentados. Afirmou também, que a hora é 

de luta porque, juridicamente, pouco ou nada será conseguido pelos servidores neste governo. 

A Assistente Social Priscilla Vasconcelos do SINDIFES relatou o trabalho desenvolvido com os aposentados 

na UFMG, falando da "Importância da Saúde e Cuidados na Terceira Idade". Fez comparações entre os idosos 

que são atendidos e acolhidos com os que ficam sozinhos e não interagem com os companheiros, amigos e 

familiares. Fez também uma comparação entre o número de aposentadas com aposentados, mostrando que a 

proporção de mulheres é muito maior. 

Uma das preocupações levantadas pelos advogados foi a publicação da Portaria 562 de 14 de outubro de 2019 

do Ministério da Economia que cria grupo de trabalho com o objetivo de promover estudos destinados à 

implantação de órgão ou entidade gestora única do Regime Próprio de Previdência Social – RPPS dos servidores 

públicos civis da União. Na prática significa que a folha de pagamento dos aposentados e pensionistas passará 

para o controle do Ministério da Economia, bem como a concessão de novas aposentadorias e pensões. 

Os participantes foram divididos em cinco grupos, para analisar o Relatório do V Encontro, fazendo alterações 

nas resoluções, acrescentando, suprimindo ou incluindo novos tópicos no documento gerado no Encontro 

anterior. Depois de avaliarem e atualizarem o Relatório, criaram esse que se encontra abaixo de acordo com as 

últimas mudanças impostas pelo governo federal. 

PROPOSTAS E PREOCUPAÇÕES GERAIS 
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1- Que os(as) aposentados(as) façam contato com os parlamentares Federais e Estaduais de seus respectivos 

estados e cobrem o atendimento e o respeito às pautas dos aposentados; 

2- Que a Fasubra construa, com urgência, uma agenda de lutas para mobilizar as bases permanentemente contra 

os ataques do governo; 

3- Desenvolver ações junto aos parlamentares da bancada federal nos estados a fim de barrar a Portaria 562 de 

14/10/19 que trata da retirada dos aposentados da folha de pagamento das Universidades; 

4- Não à Reforma Administrativa do Paulo Guedes que inviabiliza o serviço público brasileiro e à Capitalização 

da Previdência que vai engordar cada vez mais os bancos, tendo como exemplos o Bradesco e o Itaú; 

5- Realizar campanha contra toda forma de discriminação e preconceito aos aposentados e idosos, dentro e fora 

dos espaços das Universidades. 

CORREÇÕES E DISTORÇÕES NO PCCTAE 

1- Que a FASUBRA continue a luta para a correção das distorções no enquadramento dos aposentados no 

PCCTAE – Reposicionamento dos Aposentados (as) e Pensionistas; 

2- Que a FASUBRA continue a luta para extensão da Lei 12.772/12 para aposentados (as) e pensionistas, no 

que tange ao somatório da carga horária dos certificados de capacitação e incentivo à qualificação: (Resolução 

Congressual); 

3- Que a FASUBRA disponibilize os pareceres dos advogados, em relação a extensão da Lei 12.772/12 aos 

aposentados e pensionistas, solicitado no V Encontro de Aposentados; 

4- Que a FASUBRA continue a luta pelo descongelamento dos Art. 184 da Lei 1711/52 e 192 da Lei 8112/90: 

(Resolução Congressual); 

5- Que os sindicatos de base em parceria com as Universidades desenvolvam um projeto para preparação para 

aposentadoria; 

6- Esclarecimento nas propostas que contêm legislações e andamentos jurídicos. 

 

SUGESTÕES À FASUBRA 
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1- Que a FASUBRA lute pelo cumprimento da Lei 10.741/03, que versa sobre a prioridade do idoso na 

tramitação de processos judiciais; 

2- Que a FASUBRA continue a luta pela data base com reajuste anual dos salários; 
 

3- Que a FASUBRA continue a luta para aprovação da PEC 555/06: (Resolução Congressual); 
 

4- Que a FASUBRA oriente as Entidades de Base a organizarem palestras e cursos sobre formação política 

sindical; 

5- Que a FASUBRA lute para o direito ao auxílio alimentação aos aposentados (as) e pensionistas: (Resolução 

Congressual); 

6- Que a FASUBRA continue a luta pela paridade entre ativos e aposentados (as) e pensionistas, quebrada pela 

EC 41/2003; 

7- Que a FASUBRA oriente as Entidades de Base para realizarem programas de atividades físicas para 

aposentados (as) e pensionistas; 

8- Que a FASUBRA continue a luta pela democratização das Universidades no que tange ao assento dos 

aposentados (as) nos Conselhos e voto para Reitor e para a CIS, levando essa pauta para discussão na ANDIFES; 

9- Que a FASUBRA negocie com a ANDIFES uma Identificação para os Aposentados (as) e Pensionistas 

visando o livre acesso nas Instituições; 

10- Que a FASUBRA continue a luta contra o FUNPRESP; 
 

11- Que a Fasubra protocole documento junto ao Governo exigindo revogação do decreto 9498/18, reabrindo o 

debate sobre o Reposicionamento dos Aposentados e cumprimento do acorde de greve, no que tange a somatória 

de carga horaria para os aposentados e adesão ao PCCTAE; 

12- Que a FASUBRA continue a luta contra o reajuste abusivo dos Planos de Saúde; 
 

13- Que a FASUBRA encaminhe às Entidades de Base orientação para participação em eventos tais como: 

Seminários Estaduais e Regionais; 

14- Que os Aposentados (as), Aposentandos (as) e Pensionistas das Universidades Estaduais tenham espaços 

garantidos nas atividades da Federação; 
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15- Que a FASUBRA continue a luta para a anulação da Reforma da Previdência; 
 

16- Que a FASUBRA oriente as Entidades de Base para fazer chamamento aos aposentados (as) e pensionistas 

para que os (as) mesmos (as) atualizem seus endereços, tanto no sindicato como na Universidade; 

17- Que a FASUBRA oriente as Entidades de Base sobre a atuação de advogados não credenciados que 

assediam os aposentados (as) e pensionistas oferecendo vantagens em questões judiciais; 

18- Que a FASUBRA oriente as Entidades de Base para realização de palestras sobre a violência contra a 

mulher, assédio moral e sexual; 

19- Que a FASUBRA continue a luta contra as gratificações produtivistas; 
 

20- Que a FASUBRA continue a luta para a integralidade dos proventos de aposentadoria; 
 

21- Que a FASUBRA continue a luta na defesa dos aposentados (as) e pensionistas que ainda não fizeram opção 

pelo PCCTAE para que os mesmos possam fazer; 

22- Que no próximo CONFASUBRA, tenha uma mesa para tratar de assuntos de Aposentadorias; 

23- Que a Fasubra se posicione contra o Decreto 9498 de 2018, bem como contra a IN 02 de 2018; 

24- Que a Fasubra consulte a Assessoria Jurídica sobres os PADs abertos contra as administrações de 6 

Universidades, que fizeram o Reposicionamento ou fizeram outras concessões baseados na autonomia; 

25- Que nas mesas de negociação com o Governo seja garantida uma representação da Coordenação de 

Aposentados e Assuntos de Aposentadoria; 

26- Que a Fasubra incorpore a luta pela retomada de rubricas de ações transitadas em julgado dos trabalhadores 

que estão sendo cortados por ato de ofício do MPOG; 

27- Que o reajuste do ressarcimento do Governo com relação ao auxílio saúde, seja no mesmo percentual dos 

aumentos dos Planos de Saúde; 

28- Orientar os Sindicatos de Base que tenham plano de saúde nas entidades que democratizem o debate com a 

categoria nas negociações dos reajustes para que não haja desrespeito ao estatuto do idoso e muito menos índices 

de reajustes IGM-Saúde e IGP-Saúde como apresentado na palestra; 
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29- Que a Coordenação de Aposentados apresente o levantamento atualizado com relação a organização dos 

GTs de Assuntos de Aposentadoria e Pensão nos Sindicatos de Base; 

30- Que a FASUBRA através da Coordenação de Aposentados no próximo Encontro apresente marcados os 

itens deste Relatório que já tenham sido resolvidos, com detalhamento das soluções; 

31- Orientar os Sindicatos da base da Fasubra, para realizar campanha de filiação; 
 

32- Atualização e melhoria da página da FASUBRA. Há muitas reclamações em localizar diversos arquivos; 

33- Que a FASUBRA continue a luta em defesa do SUS; 

34- Que a FASUBRA cobre do Governo a participação na Comissão instituída pela Portaria 562 de 14/10/19; 
 

35- Que o Jurídico da FASUBRA avalie as ilegalidades da Portaria 562 de 14/10/19 e se manifeste juridicamente 

sobre a quebra de direitos constitucionais; 

36- Que a FASUBRA organize a luta junto aos parlamentares; 
 

37- Que a FASUBRA interceda junto ao Governo do Estado de São Paulo e demais estados contra um possível 

desmembramento do pagamento dos aposentados da folha das universidades o SSPREV; 

38- Que a FASUBRA tão logo tenha os resultados do grupo de trabalho instituído pela Portaria 562 de 14/10/19 

dê ampla divulgação para as Entidades de Base e para os Jurídicos das mesmas; 

39- Que os coordenadores de aposentados da FASUBRA sejam aposentados; 
 

40- Que a Fasubra se posicione contra os aumentos abusivos dos Planos de Saúde; 
 

41- Que a FASUBRA faça um levantamento junto as IPES sobre os Planos de Saúde de Auto-Gestão. 
 

ORIENTAÇÃO AOS SINDICATOS DE BASE 

1- Que os sindicatos de base em parceria com as Universidades criem um programa para dependentes químicos; 
 

2- Que os Sindicatos de Base lutem contra o assédio de qualquer natureza aos idosos, negros (as), mulheres, 

índios e LGBTIs; 
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3- Que as Entidades de Base mantenham de acordo com sua disponibilidade financeira um programa para 

qualidade de vida dos aposentados (as) e pensionistas, através de promoção de bailes, festas, atividades físicas; 

oficinas de artesanato, curso de empreendedorismo, turismo entre outros; 

4- Que as Entidades de Base orientem os aposentados (as) e pensionistas da necessidade de fazer o 

recadastramento no banco onde recebem seus proventos, sempre no mês do aniversário; 

5- Que as Coordenações de Aposentados incentivem os colegas a participarem das assembleias e disputarem 

lugar como delegados nas Plenárias da Fasubra; 

6- Que as Entidades de Base em parceria com as Universidades desenvolvam projetos de Preparação para a 

Aposentadoria, com ampla divulgação. 

Brasília- DF, 25 de outubro de 2019 
 

 

 

Maria Tereza Fujii Elma Dutra 

Coordenação de Aposentados e Assuntos de Aposentadoria 

Direção Nacional 

 

CALENDÁRIO 

FEVEREIRO 

08 e 09 Encontro Nacional CNSC e CIS - DF/Brasília 

11 Entrega da pauta de reivindicações dos SPF - Lançamento da Campanha Salarial do 

Funcionalismo Público Federal. 
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12 Ato político em Defesa dos Serviços e Servidores Públicos - DF/Brasília – Auditório Nereu 

Ramos 

12 Dia Nacional de Mobilização com a “Universidade vai à Praça” 

14 Dia Nacional de Mobilizações em defesa do INSS 

21 a 25 Participação no carnaval, criando blocos carnavalescos próprios, que tenham dentre outros 

temas a defesa dos trabalhadores, justiça por Marielle e a defesa da educação pública. 

MARÇO 

08 Dia Internacional da Mulher 

13 a 15 Data indicativa para realização da Plenária Nacional da FASUBRA - DF/Brasília 

18 Dia Nacional de Mobilização em Defesa dos Serviços e Servidores Públicos – 

Greve Nacional da Educação 
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