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Brasília,  17 de setembro de 2021. 

TODOS ÀS RUAS PARA DERROTAR A PEC 32 E O GOVERNO 

BOLSONARO 

A jornada de lutas contra a PEC 32, a Reforma Administrativa realizada de 14 a 16 

de setembro, convocada pela FASUBRA, as entidades que compõem o FONASEFE e 

as Centrais Sindicais foi fundamental no enfrentamento contra a reforma. A 

pressão sobre os parlamentares que desembarcaram em Brasília na manhã do dia 

14, atividade que contou com a presença de mais de 200 servidores públicos das 

três esferas (federal estadual e municipal) que protestaram na área de 

desembarque do Aeroporto Internacional de Brasília, bradando palavras de 

ordem, empunhando faixas, cartazes contra a Reforma Administrativa. Após a 

atividade no aeroporto, foi realizada uma passeata que saiu do espaço do servidor 

em direção ao anexo II da Câmara dos Deputados. No dia 15,  foi realizado ato  

dentro e fora da Câmara, aumentando a pressão para impedir a leitura da nova 

proposta de relatório A atividade e a ação do bloco de oposição conseguiu o 

adiamento da leitura do relatório. Dia 16, a pressão foi tão grande que fez com que 

o presidente da comissão especial suspendesse a leitura e votação do novo 

relatório. A mobilização vitoriosa realizada pelas entidades durante a semana 

reafirma a necessidade de ampliar a mobilização nos estados, pois é nítida a 

possibilidade de que a PEC 32 possa ser derrotada já na Comissão Especial. A PEC 

32 hoje é a PEC do presidente da Câmara Arthur Lira (PP AL), que em uma live 

realizada para consultoria Necton Investimentos afirmou que ainda havia “muito 

ruído” com relação ao tema e por isso decidiram pela suspensão da votação essa 

semana e pretende retomar o debate na próxima terça-feira,  21 de setembro, para 

submeter o tema ao plenário na quarta-feira. Com o cenário político desfavorável 

ao governo, a aprovação da reforma administrativa se torna cada vez mais difícil. 

Segundo dados do IBGE, o número de desempregados no segundo trimestre é 14,4 

milhões e mais de 5,6% de trabalhadores desalentados. além disso, da inflação 

galopante, a alta dos preços de derivados de petróleo, alimentos, o risco do apagão 

com a crise energética e a previsão de queda do do PIB para menos de 1% para 

2022. Soma-se a isso as vidas ceifadas pela covid 19 que já  se aproxima  de 600 

mil . Aliada a esse cenário, a crise política que explodiu no último dia 7 de setembro, 

com a fracassada tentativa de fake golpe de Bolsonaro. Com todos esses fatos, o 

governo está em queda livre nas pesquisas, que apontam uma reprovação de 53% 

https://www.bsb.aero/br/
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da população. Esse é o momento para avançar nas mobilizações de rua, acelerar as 

ações para que aumente a pressão para  os pedidos de impeachment que se 

encontram engavetados pelo presidente da Câmara e barrar a PEC 32. A FASUBRA 

participará hoje, dia 17 de setembro, de reuniões com as Centrais Sindicais e com 

o FONASEFE para discutir os próximos passos. Há uma fenda na base governista e 

as entidades devem analisar as estratégias para que a PEC não passe da comissão 

especial. Diante da vitória conquistada nesta semana é crucial que no final de 

semana sejam mantidas as mobilizações virtuais. É necessário enviar e-mails e 

mensagens no Instagram e no Twitter para os deputados. A Direção Nacional 

da FASUBRA orienta que  as entidades de base intensifiquem as ações nos 

estados, participando dos atos de rua, seguindo o protocolo de saúde, 

denuncie a PEC 32 através de outdoors, busdoor a partir das peças 

publicitárias da federação, realize atos em  aeroportos e escritórios políticos 

dos parlamentares. Orienta, ainda, que as entidades de base encaminhem 

representantes à Brasília de 20 a 24, em nova jornada de  mobilizações e 

pressionar os parlamentares da próxima semana. A Direção Nacional da 

FASUBRA também estará presente em Brasília na próxima semana, 

acompanhando as movimentações da Reforma Administrativa. O recado aos 

parlamentares é: SE VOTAR, NÃO VOLTA! 

NÃO A PEC 32! 

FORA BOLSONARO E MOURÃO!   

 Leia análise da PEC 32 do dieese: 

https://www.dieese.org.br/outraspublicacoes/2021/sinteseEspecial5Pec32.pdf 

 

PLENÁRIA NACIONAL VIRTUAL NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 

2021 

A Direção Nacional convoca a Plenária Nacional virtual  para os dias 21 e 

22 de outubro de  2021, e orienta a rodada de assembleias de 17 de 

setembro ao dia 15 de outubro, para eleger  delegadas e delegados.   

https://www.dieese.org.br/outraspublicacoes/2021/sinteseEspecial5Pec32.pdf
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A Plenária virtual da FASUBRA, ocorrerá nos dias 21 e 22 de outubro, em 

dois meios  períodos das 14h às 18h.   

Pauta:   

1. Informes Nacionais;  

2. Análise de Conjuntura Nacional e Internacional; (PEC 32, avaliação das 

propostas de Retorno ao trabalho presencial pelas reitorias e Decreto 10620 );  

3. Referendar substituições na direção nacional, em conformidade com o 

estabelecido nos artigos 65 e 66,  seus incisos e parágrafos;  

4. Calendário;   

5. Outros.  

 

Dinâmica da Plenária:   

1. Informes de base. As entidades deverão encaminhar por escrito, no ato do  

credenciamento;   

2. Informes da DN;   

3. Conjuntura: Representação da DN (5 falas) - 5 minutos;   

4. Abertura de inscrições para o ponto na 1ª fala da representação, para 

todos (as)  os (as) delegados (as) - 3 minutos;  

5. Encerramento de inscrições na 5ª fala (da representação);   

6. Serão consideradas as propostas e moções encaminhadas até sexta-feira, para 

 número do telefone da FASUBRA, a ser disponibilizado durante a 

realização da 

plenária;   

 

7.Votação de propostas, moções e encaminhamentos.  

 

 

DIA 2 OUTUBRO OCUPAR AS RUAS - FORA BOLSONARO 

A campanha Fora Bolsonaro definiu a nova data para mais um ato de rua contra o 

governo Bolsonaro, será dia 02 de outubro. A pressão das ruas aumenta o desgaste 
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do governo e acirra a crise  na base governista que já percebe que o índice de 

popularidade de Bolsonaro está em franca derrocada. Com esse cenário amplia-se 

a possibilidade que os pedidos de impeachment sejam desengavetados pelo 

presidente da câmara. Outro fato importante essa semana é que  os partidos de 

oposição na Câmara - PSOL, PT, PCdoB, PDT, PSB, PV, Rede, Solidariedade e 

Cidadania, em reunião decidiram  apoiar a data 2/10 e indicar o dia 15/11 para a 

realização de grandes mobilizações contra do governo, trabalhando para a 

ampliação com os  governadores, artistas, personalidades diversas.  
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FASUBRA REALIZA VII ENCONTRO NACIONAL DE APOSENTADOS(AS),  

APOSENTANDOS (AS) E PENSIONISTAS 

A FASUBRA realizará nos dias 23 e 24 de setembro, das 14 às 18 horas, o VIII 

Encontro Nacional de Aposentados/as, Aposentandos/as e Pensionistas. Será o 

segundo encontro totalmente virtual, e contará com os palestrantes: Marília 

Duque, Doutora em Comunicação e Políticas de Consumo, com tese em 

Smartphones, Saúde e Envelhecimento; Hartur Marcel Torres da Silva, Psicólogo, 

Especialista em Saúde do Idoso, Desinstitucionalização, Psicologia de Grupo e 

Comunitária; Cláudio Santos, Advogado Especializado em Assessoria e Consultoria 

a Entidades Associativas Sindicais e atuação perante os Tribunais Superiores; Luna 

Ramacciotti, Advogada, Mestre em Direito e Garantias Fundamentais, Especialista 

em Direito do Trabalho; e do Coral Vozes do Cerrado do SINT-IFESGO.  

Os temas a serem debatidos relacionam-se à saúde mental e física da pessoa idosa 

na Pandemia, inclusão digital, e os prejuízos do Decreto 10.620 na vida dos/das 

aposentados/as e pensionistas das universidades, que passam a ter suas 

aposentadorias administradas pelo INSS. 

 

 AS INSCRIÇÕES: 

Cada sindicato poderá inscrever até 10 aposentados/as para participarem na 

plataforma, dando informes dos aposentados de suas bases, como estão se 

organizando na pandemia, e de como está a saúde mental e física de todos e todas. 

O Encontro será transmitido pelo Facebook e YouTube da Fasubra Sindical, e os 

interessados poderão fazer perguntas aos palestrantes pelo chat. 
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CALENDÁRIO 

SETEMBRO 

21 a 24 Jornada de luta contra a PEC 32 

17 Reunião com a ANDIFES -   Pauta: Decreto 10620 

23 Dia Internacional contra a exploração sexual e o tráfico 

de Mulheres e Crianças 

23 e 24 
VIII Encontro Nacional de Aposentados/as, 

Aposentandos/as e Pensionistas 

OUTUBRO 

02 Ato Campanha FORA BOLSONARO 

20 Reunião da Direção Nacional 

21 e 22 Plenária Nacional 

28  Dia do servidor público 

   


