
Brasília, 10 de dezembro de 2021

14 SEMANAS DE LUTA CONTRA A PEC 32 - MOMENTO DECISIVO PARA BARRAR A
REFORMA!

A manutenção da mobilização em Brasília, durante as últimas 13 semanas, foram
fundamentais para obstruir a votação da PEC 32. As entidades de base da FASUBRA
responderam ao chamado da federação com muita disposição para a luta. Diversos
parlamentares afirmam que a pressão realizada pelos servidores nos estados e na capital
tem freado a movimentação do governo para a aprovação da reforma Administrativa.
Bolsonaro, agora diante dessa impossibilidade, se movimenta para aprovar outras PECs
que garanta a sua reeleição. Para isso acelera através da medida provisória o pagamento do
Auxílio Emergencial, na tentativa de reduzir os impactos da sua baixa popularidade. Com
isso, os presidentes da câmara Deputado Arthur Lira (PP/AL) e Rodrigo Pacheco
(PSD/MG), fecharam um acordo para aprovar a PEC 23, dos precatórios. Segundo eles,
serão aprovados apenas os pontos de comum acordo, ou seja, um fatiamento da PEC. No
senado, essa votação provocou muito protesto, devido a quebra de acordo feito entre
Pacheco e senadores. Já na câmara a proposta será votada essa semana. Mesmo com toda
essa movimentação, as denúncias contra Bolsonaro e sua família aumentam a cada dia. O
Ministério Público do Rio de Janeiro já apontou o envolvimento de um dos filhos do
presidente na chefia do esquema das rachadinhas e agora a ex-esposa é apontada em um
novo esquema de fraudes de lavagem de dinheiro no DPVAT. Todos esses elementos,
somam- se às ações negacionistas do governo diante de uma nova onda da Pandemia da
COVID 19, que avança pelo mundo a variante Omicrôn. O governo, novamente, vai na
contramão do que orienta às autoridades da OMS e mantém seu discurso voltado ao lucro
em detrimento da vida. Não aceita o passaporte da saúde como medida para conter a
proliferação da nova variante. Nesse cenário de denúncias, se mantém a crise econômica
com a inflação acima dos 10% e sem nenhuma perspectiva por parte do governo de
apontar uma saída para a pobreza da população. O ministro Paulo Guedes mantém o seu
discurso de destruição do estado e de entrega dos patrimônios para erguer a economia. A
resistência do movimento dos servidores públicos propiciou frear, até o momento, a
entrega total do estado e com isso dificultar os planos de Bolsonaro para o próximo ano. A
agenda na segunda quinzena de dezembro, muda diante da perspectiva do cenário
eleitoral, o fracionamento dos setores da burguesia que busca uma terceira via para ser
tábua de salvação em um placar nas pesquisas. A ação do movimento nesse momento é
concentrar todas as ações para derrotar a PEC 23 e outras propostas que possam vir retirar
mais direitos. Exemplo disse é a famosa xepa do bolsonarismo que prevê aprovar pautas
impopulares e contra os trabalhadores. A partir daí, iniciar 2023 em um cenário de
ascensão de mobilizações que possa garantir a unidade dos setores do serviço público, da
classe trabalhadora e do setor da esquerda para derrotar Bolsonaro. Para isso, a Direção
Nacional da FASUBRA tem participado de todas as ações contra a PEC 32 e tem dialogado
com as centrais e demais entidades que compõem o FONASEFE para construir um



calendário com ação em 2022 em defesa dos servidores públicos e um novo projeto para o
estado brasileiro. A DN da FASUBRA mantém as orientações dos IDs anteriores às
entidades de base. Pressão nos parlamentares, nos estados e a presença de representantes
em Brasília. Além disso a DN da FASUBRA mantém a orientação às entidades de base
na semana decisiva 12 a 17 que continuem a pressão virtual (e-mails e mensagens no
Instagram, Whatsapp, facebook e twitter) e presencial nos estados junto aos
Deputados e Deputadas, que denunciem a PEC 32 através de outdoors, busdoors, a
partir das peças publicitárias disponibilizadas pela Federação, participem de atos
em aeroportos e escritórios políticos dos parlamentares colocando carros de som,
com palavras de ordem contra a reforma, mapeiem deputados e deputadas nos
estados que estão a favor da PEC 32 para fazer o vira voto (veja o deputado do seu
estado no site: contraapec32.com.br) e os senadores e senadoras em relação à PEC
23.

Srs (as) Deputados (as): SE VOTAR NÃO VOLTA!

ATENÇÃO:

PLENÁRIA NACIONAL DA FASUBRA SINDICAL 16 E 17 DE DEZEMBRO

A Direção Nacional convoca a Plenária Nacional virtual para os dias 16 e 17 de dezembro
de 2021, e orienta a rodada de assembleias de 17 de novembro ao dia 09 de dezembro,
para eleger  delegadas e delegados.  

Obs. Em respeito à autonomia das entidades de base, fica a critério de cada uma
realizar novas assembleias para definir suas delegações ou manter as delegadas e
delegados definidos nas assembleias, já realizadas

No dia 16 a Plenária ocorrerá das 09 às 12 horas e das 14h às 18 horas. No dia 17, será das
14 às 18h.  

Pauta:  

1. Informes Nacionais; 
2. Análise de Conjuntura Nacional e Internacional; (PEC 23 e 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. Apresentar a prestação de contas do ano de 2019 realizada pelo Conselho Fiscal; 
5. CONFASUBRA;
6. Calendário;  
7.  Encaminhamentos.



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 o
 número de telefone da FASUBRA, a ser disponibilizado durante a realização da
plenária;  
7.Votação de propostas, moções e encaminhamentos.

ATENÇÃO: Conforme previsto no estatuto da FASUBRA, o relatório final do Conselho
Fiscal, referente às contas de 2019, foi encaminhado, via email, para as entidades de
base no dia 16/11, para análise e posterior apresentação, debate e aprovação na
Plenária.

CALENDÁRIO
DEZEMBRO

10 Reunião da DN da FASUBRA
11 Ato Contra PEC 32 em Alagoas 

16 e 17 Plenária Nacional da FASUBRA (VIRTUAL)
19 ANIVERSÁRIO dos 43 ANOS DA FASUBRA


