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Brasília, 24 de maio de 2021. 

 29 DE MAIO  ATO  NACIONAL - FORA BOLSONARO! 

 NÃO À REFORMA ADMINISTRATIVA - PEC 32 

Na semana passada a pressão das entidades dos serviços públicos conseguiu uma vitória 

temporária na luta contra a reforma administrativa - PEC 32, com o adiamento da votação 

na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara – CCJC. Fruto dessa pressão, o relator 

Deputado Darci de Mattos (PSDC SC) também fez alterações no texto que apresentaria 

para votação de admissibilidade da proposta da PEC 32 na CCJC. Com o recuo da base 

governista, a crescente pressão aos parlamentares que integram a comissão, porém na 

agenda dos governistas a previsão é a votação já no dia 25/05, sem nenhum debate sobre 

a nova proposta do relator, mesmo mudando 12 artigos da Constituição. Essa tem sido a 

tônica do presidente da Câmara, que mudou o regimento interno, para diminuir a 

capacidade de atuação da oposição e para apressar a aprovação dos projetos que tramitam 

na casa sem nenhum debate. Mesmo assim, os parlamentares da oposição têm travado 

uma dura batalha  na tentativa de barrar a PEC 32. Já as entidades têm pressionado os 

parlamentares nos estados seja de forma virtual ou em atos de rua (respeitando as 

orientações das autoridades sanitárias e mantendo o distanciamento social). É 

fundamental a retomada dessas atividades, uma vez que a agenda de maldades de 

Bolsonaro visa continuar sua política de privatização, como no caso da Eletrobrás, 

Correios e outras estatais. Além disso, os cortes orçamentários na educação, que retirou 

R$1 bilhão das instituições de ensino, quando comparado com o orçamento de 2020, esse 

corte coloca as instituições em situação dramática, correndo risco de fechamento, situação 

que vem se agravando nos últimos anos. A reação por parte da comunidade acadêmica, 

tem sido denunciar o sucateamento através de atos realizados em diversas universidades 

federais, como o ato ocorrido no dia 19. Em um momento em que as universidades 

cumprem um papel fundamental no combate a pandemia da Covid 19, que já atinge 450 

mil mortes, com seus recursos para pesquisa para produção de vacinas brasileiras, de 

EPIs, álcool em gel, testes diagnósticos, montagem e manutenção de respiradores. As 

instituições públicas de ensino também têm colocado os Hospitais Universitários e os 

técnicos a serviço da população salvando vidas. O Ministro Milton Ribeiro, segue a cartilha 

do governo Bolsonaro, de desmonte das universidades públicas para transformar a 

educação em um grande negócio a ser entregue à iniciativa privada. Por isso a convocação 

unificada do dia 29 de maio feito pelas Frentes Povo Sem Medo e Brasil Popular, 

FONASEFE, Coalizão Negra por Direitos, UNE, partidos de oposição, Centrais Sindicais e 

outros movimentos sociais através do espaço unitário da Campanha Fora Bolsonaro, 

mostra unidade e importância em aumentar a pressão ao governo, que tem sofrido 

desgastes com a CPI da Pandemia e também com as novas denúncias sobre ilegalidades 
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do ministro do Meio Ambiente Salles. O caráter amplo do ato tem atraído diversas 

entidades a atuarem na construção dessa atividade convocando a população a ir às ruas e 

se manifestar porque quando o governo é mais letal que o vírus, não há outra saída. A 

Direção Nacional da FASUBRA Sindical orienta as entidades de base a discutir nos fóruns 

estaduais, construírem e participarem das atividades do dia 29, respeitando as 

orientações sanitárias de distanciamento social, uso de máscara e álcool em gel. Também 

orienta que as entidades de base continuem a pressionar os parlamentares através de 

ações virtuais e campanhas de visibilidade nos estados. Nesse momento, a pressão sobre 

os parlamentares nos estados é fundamental para derrotar essa PEC. 

#ForaBolsonaroeMourão 

 #ContraosCortesnaEducação  

#Vacinaparatodasetodos 

#Nãoàpec32 

RELATÓRIO DA REUNIÃO VIRTUAL DO FONASEFE DE 18/05/21  

Entidades presentes: 

ANDES-SN (Rivânia, Luiz Blume), CSP-CONLUTAS (Zanata-assessoria, Barela, Adriana), 

FENASPS (Moacir, Lídia, Deise, Laura, Daniel), CONDSEF (Rogerio, Gilberto, Sérgio), 

SINASEFE (Lobão), FENAJUFE (Fabiano, Thiago), ASFOC-SN (Paulinho), FASUBRA 

(Toninho, Valdenise), SINDIRECEITA (Geraldo), SINAIT (Marco Aurélio), PROIFES (Ana 

Maria), ASSIBGE-SN (Cleide, Paulo), SINAL (Tancredi). Convidada: Carla Cozzi 

(assessoria da minoria na Câmara) 

Pauta: 

1.   Informes; 2.   Retorno das centrais; 3.   Agenda e Encaminhamentos: 

Com a liderança da minoria 

·         Organizar a retransmissão das live de quinta-feira (20/05) sobre a votação da 

PEC 32/2020 na CCJ. Passar para a assessoria de comunicação da minoria as páginas 

do facebook para fazer a retransmissão; 

·         Mapear os deputados e deputadas da minoria parlamentar para garantir a 

assinatura de todos no manifesto contra a PEC 32/2020; 
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·         A minoria vai manter contato e ajudar a mobilizar os deputados para gravar os 

vídeos a serem usados na divulgação do boletim semanal de acompanhamento da PEC 

32/2020; 

Outros encaminhamentos 

·         Formar comissão das centrais para viabilizar o encontro dos servidores contra a 

PEC 32 (CUT, CSP-Conlutas, SINASEFE, ASFOC-SN, SINDIRECEITA, CONDSEF, 

FENASPS) 

·         Moacir (FENASPS) vai representar o FONASEFE no ato/live da educação no dia 

19/05. 

·         Convocar as bases e entidades para o dia 29/05 e participar do ato no DF das 

centrais no dia 26/05 

·         O FONASEFE convoca os servidores públicos a construírem a atividade chamada 

pelo comitê de mobilização das centrais e dos fóruns para o dia 29/05; 

·         O FONASEFE também participará da atividade das centrais em Brasília no dia 

26/05. 

·         As entidades do FONASEFE devem discutir o "Plano de ações digitais segmentadas 

contra a PEC 32" elaborada pela Cajuína para posterior aprovação do FONASEFE. 

 ORIENTAÇÃO ÀS ENTIDADES DE BASE PARA OS  

ENCONTROS REGIONAIS (VIRTUAIS)  

ATENÇÃO: A DN da FASUBRA, comunica, que em função da ausência de retorno das 

entidades filiadas na região sudeste, o encontro que seria realizado em 22 e 

23/05, foi transferido para os dias 26 e 27/06. 

 

 A Direção Nacional da FASUBRA, seguindo deliberação da Plenária Nacional, encaminha 

as orientações às entidades de base para a realização dos Encontros Regionais (virtuais). 

ENCONTROS REGIONAIS (VIRTUAIS) 2021 

Da pauta: 

1. Conjuntura e Nacional e Internacional: 
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● Reforma Administrativa; 

● Retorno ao trabalho presencial;  

● Trabalho remoto; 

● Orçamento do governo sobre os cortes na educação. 

 

2. Táticas e estratégias de mobilização e organização sindical para o período; 

3. Analisar e Debater IN 65 de 31 de julho 2020 - FASUBRA disponibilizará o 

parecer da assessoria jurídica e a analise da CNSC; 

4. Decreto 10.620 e os aposentados (as) e aposentandos; 

5. Tema definido da região; 

6. Outros. 

Do calendário: 

 CALENDÁRIO PARA OS ENCONTROS REGIONAIS 

REGIÃO DATA ENTIDADES MODALIDADE 

CENTRO-OESTE 29 e 

30/05 

SINTFUB; SISTA/MS; SINTUF-MT; 

SINT-IFESGO; SINTEF-MS 

Virtual 

NORTE 05 e 

06/06 

SINTESAM; SINTEST-AC; 

SINTUNIR; SINTAD-TO; 

SINDTIFES-PA; SINSTAUFAP 

Virtual 

SUL 12 e 

13/06 

ASSUFRGS; ASSUFSM; ASUFPEL; 

APTAFURG; SINTUFSC; SINDITEST-

PR; SINDIPAMPA; SINDTAE; 

SINDIEDUTEC 

Virtual 

NORDESTE  19 e 

20/06 

SINTUFCE; SINTEMA; SINTUFPI; 

SINTUF-PA; ASSUFBA; SINTUFS; 

SINTUFAL; SINTESPB; SINTUFEPE-

F; SINTUFEPE-R; SINTEST-RN 

Virtual 
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SUDESTE 26 e 

27/06 

SAV; ASSUFOP; SINDIFES; 

SINDUFLA; SINT/UNIFAL; 

SINTUNIFEI; SINTUFEJUF; 

SINDSUFSJ; SINTET-UFU; 

SINDTTAE; SINTUFF; ASUNIRIO; 

SINTUFRJ; SINTUR-RJ; SINTUFES; 

SINTUNIFESP; SINTUFSCAR; STU; 

SINTUF-ABC 

 

VIRTUAL 

 

FORMATO DO ENCONTRO VIRTUAL: 

01. Da organização: 

Os encontros regionais são instrumentos de organização da FASUBRA Sindical e serão 

organizados pela Direção Nacional, cabendo à federação a organização da pauta e 

dinâmica dos debates; 

02. Dos participantes:  

Para participação nos encontros, as entidades de base deverão inscrever suas delegações 

junto à FASUBRA, devendo para tanto ser comunicado à entidade organizadora no prazo 

de 07 dias de antecedência para que seja garantida a estrutura. As delegações terão seu 

número de componentes limitado ao quantitativo máximo em relação ao número total de 

trabalhadores na base (1 (um) delegado/a cada 100(cem) trabalhadores na base ou fração 

maior ou igual a 50) que a entidade tem para participação no Encontro 

Regional/CONFASUBRA, independente do número de presentes às assembleias. 

A Direção Nacional terá a participação da representação política em número de 07 (sete) 

componentes, aberto à participação de outras (os) coordenadoras(es). 

 03. Das mesas e debatedores:  
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As mesas serão organizadas com estabelecimento prévio de tempo e sua composição 

numa dinâmica que compreenderá um tempo para exposição e outro para debate com 

participação dos presentes. As mesas serão dirigidas por um(a) coordenador(a) 

auxiliado(a) por um(a) relator(a) e um(a) secretário(a) que se encarregarão da produção 

do relatório que deverá ser publicizado em até 30 dias.  

• Escolher os representantes em Assembléia Geral, com proporcionalidade direta entre as 

chapas que se apresentem, e a cláusula de barreira em conformidade com estatuto da 

FASUBRA para plenárias e congressos (A chapa, para ter direito a eleger representante, 

deve fazer um mínimo de 10% de votos válidos na eleição, se houver duas chapas e, 5% se 

houver mais de duas chapas) ou homologar chapa única em caso de acordo;  

• Informar com antecedência mínima de 07 dias a secretaria da FASUBRA, o número de 

participantes ao Encontro;   

• A Direção Nacional disponibilizará os textos  de subsídios ao debate a ser realizado no 

Encontro;    

04. Das entidades convidadas: 

Entidades sem filiação à federação, ou que estiverem inadimplentes serão convidadas 

para os encontros regionais, na condição de entidades observadoras, para que possam 

conhecer a política da FASUBRA.  

 

CALENDÁRIO 

MAIO 

26 Mobilização Nacional Vacina no Braço,  comida no prato 

29 Manifestações simultâneas em todo o Brasil. Pelas nossas bandeiras 

de unidade, denunciando Bolsonaro, suas corrupções e a chacina de 

jacarezinho. 

 


