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Brasília, 16 de novembro de 2022.  

 

GARANTIR A POSSE DE LULA E AMPLIAR AS MOBILIZAÇÕES NAS RUAS EM 

2023 

A vitória da frente ampla, encabeçada por Lula, em 30 de outubro, foi histórica e muito expressiva, 
considerando o uso abusivo da máquina estatal, por Bolsonaro, através de meios desleais e ilegais 
para tentar vencer o  pleito, sem obter o sucesso esperado. A partir do abuso de poder econômico, o 
atual governo articulou uma estrutura baseada em mecanismos de desinformação, corrupção de 
lideranças políticas, em todos os espaços, com destaque para os representantes de várias 
denominações religiosas. Além disso, se utilizou de parte do braço armado do Estado para criar 
dificuldades ao processo eleitoral. Será necessária a apuração desses fatos e a punição dos crimes 
eleitorais cometidos por Bolsonaro e seus seguidores. A vitória do setor progressista no Brasil freia 
o avanço da uma extrema direita que se consolidou durante os últimos quatro anos no país, a partir 
de uma tendência mundial. Há uma realidade no velho continente, em que os partidos de extrema-
direita vêm se consolidando em muitos países, como, por exemplo, na França, Reino Unido e 
Alemanha, embora não estejam tão próximos de posições de poder. Por outro lado, países como a 
Itália, Suécia, Hungria e Polônia já são governados pela direita ou extrema direita. Retomando parte 
do processo histórico dos últimos dez anos, essa onda conservadora que se espalhou pelo mundo, 
chegando na América do Norte com Trump que assumiu o governo nos Estados Unidos e, 
recentemente, se lançou para a próxima disputa ao governo, afirmando que venceria os democratas 
na Câmara e no Senado estadunidense, o que aponta que esse é um processo de disputa ainda em 
curso. Na América Latina houve a ampliação dos governos de esquerda/progressistas. Entre os doze 
países da América do Sul, atualmente, nove são comandados por líderes que se identificam nesse 
campo político e que participam de um movimento de retomada das mudanças nas Américas. A 
geopolítica colocada hoje é importante para entender qual a tendência que o mundo seguirá no 
próximo período; se será de conservadorismo próximo a guerras ideológicas e territoriais em nome 
do pseudo liberalismo capitalista, ou um mundo que busca a democracia e igualdade por direitos. A 
eleição de Lula não resolve os problemas da população brasileira, devido ao arco de alianças 
necessárias para derrotar Bolsonaro, porém, arriscada para a governabilidade deste mandato. Além 
disso, é importante observar dois elementos nessa balança: O primeiro é a composição do Congresso 
Nacional, que elegeu, para a próxima legislatura, uma bancada mais conservadora que a anterior e 
pode tentar dificultar os projetos do futuro governo; o segundo é a movimentação da extrema direita 
nas ruas, liderada por Bolsonaro e parte do empresariado, que tentarão provocar convulsões sociais 
para desestabilizar o governo. Será fundamental o exercício da habilidade política de Lula para 
conduzir o processo no executivo e no legislativo. Já a classe trabalhadora organizada terá papel 
decisivo nesse processo, em que só com muita mobilização nas ruas conseguirá derrotar a extrema 
direita, reconquistar direitos e avançar na reconstrução social.  A Direção Nacional da FASUBRA em 
reunião, no último dia 10, identificou a necessidade de realizar uma plenária que avalie e defina a 
tática de atuação no primeiro ano do governo Lula/Alckmin e identifique, claramente, o inimigo a ser 
derrotado. A retomada do debate da pauta específica dos técnico-administrativos em educação, a 
abertura da mesa de negociação e o reforço do protagonismo nas ruas são pontos centrais para o 
próximo período. Do ponto de vista mais amplo, vivemos um momento histórico/conjuntural de 
grandes mudanças estruturais no Brasil e no mundo. Esse período de transição construirá o balanço 
político ideológico que predominará nas próximas décadas da nossa (re)existência.  Nesse sentido, a 
tarefa é ainda maior, convencer outros atores sociais para ocupar as ruas, as redes sociais, resgatar 
as reivindicações que mexem com as estruturas, como a defesa do Estado indutor de políticas 
públicas, garantir os direitos trabalhistas, lutar pela realização do “Revogaço” das Emendas 
Constitucionais, Decretos, e Instruções Normativas e outras medidas que atingem a classe 
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trabalhadora. Os servidores públicos têm muita força, e a prova disso foi a vitória imposta sobre a 
PEC 32, que não será avaliada nesta legislatura e contra a qual nos manteremos vigilantes, até a 
certeza do seu arquivamento definitivo. Essa vitória demonstra a capacidade de mobilização deste 
setor. Agora é o momento de reforçar a mobilização da base da federação para os próximos embates 
e disputas que virão. Neste sentido, a DN FASUBRA orienta suas entidades de base a realizarem 
rodadas de assembleias, até o dia 02/12, para a escolha de delegados e delegadas para 
plenária nacional que ocorrerá nos dias 08, 09 e 10/12 e que acompanhem o calendário do 
FONASEFE. Orienta, também, que as entidades de base se organizem para participar das 
caravanas para posse de Lula, em Brasília, como atividade militante em defesa da democracia!  
A nossa luta não acabou, apenas se iniciou um novo ciclo!  

 

DIREÇÃO DA FASUBRA REALIZA REUNIÃO VIRTUAL AMPLIADA COM 

REPRESENTANTES DAS ENTIDADES DE BASE 

A DN FASUBRA Sindical realizou no último dia 10/11 uma reunião ampliada, virtual (zoom) que 

contou com 85 participantes, dirigentes das entidades de base, representantes de 22 sindicatos. Na 

reunião, a DN fez uma análise sobre a conjuntura, ouviu as análises dos representantes das entidades 

de base sobre o processo eleitoral e as perspectivas para o próximo período. Essa reunião, também, 

serviu como base para a Plenária Nacional que ocorrerá nos dias 8, 9 e 10 de dezembro, em 

Brasília/DF. Antecedendo a reunião com as entidades de base, a DN FASUBRA realizou uma reunião 

e aprovou algumas deliberações para o enfrentamento do final do mandato de Bolsonaro e o início 

do governo Lula/Alckmin. Na reunião com as entidades de base houve consenso sobre a importância 

da vitória do Lula/Alckmin. “Foi a vitória da democracia contra a barbárie, e a FASUBRA teve um 

papel importante no processo de apoio já no primeiro turno. Temos que manter a mobilização nas 

ruas para enfrentar o fim do mandato de Bolsonaro e defender nossas reivindicações no próximo 

período”. A reunião foi um importante espaço para avaliar como as entidades atuaram durante as 

eleições e as possibilidades para o próximo governo. Ao final foram apresentados os 

encaminhamentos que a DN FASUBRA aprovou na reunião do pleno e que serão encaminhados à 

Plenária da Federação em dezembro. 

Confira os encaminhamentos da Reunião da DN FASUBRA: 

● Elaboração de documento a ser entregue para a equipe de transição; 

● Retomar Grupos de Trabalho (GTs) e a participação da FASUBRA nos fóruns 

correspondentes; 

● Realizar lives da FASUBRA sobre a transição e o novo governo, com as entidades da 

educação e com as entidades do serviço público; 

● Orientar a participação da base na posse do governo Lula/caravanas no dia 1º/01/23, com 

concentração em frente ao MEC; 

● Campanha pela apuração e punição dos crimes cometidos pelo governo Bolsonaro; 

● Seminário com entidades para discussão do novo governo e que dialogue sobre como 

enfrentar os novos adversários no novo cenário político; 

● Construir agenda com o MEC, a partir de janeiro, com a entrega da pauta específica; 

● Preparar dados para a Plenária Nacional sobre o cenário do próximo período (orçamento e 

propostas, democracia nas universidades e institutos); 
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● Adesão ao calendário de mobilização/jornada de lutas do FONASEFE; 

A DN estará presente na posse em janeiro. 

PLENÁRIA NACIONAL DA FASUBRA - 08, 09 E 10 DE DEZEMBRO -              

EM DEFESA DA DEMOCRACIA 

Frente ao novo cenário político no país, após a eleição geral com mudanças na Presidência e no 
Congresso Nacional, é necessário avaliar o rumo da nossa luta e a tática de atuação no primeiro ano 
de governo Lula/Alckmin. Diante deste quadro, a DN FASUBRA, em reunião virtual do pleno no dia 
10/11/2022, deliberou pela convocação da plenária geral nacional, de forma presencial, para os dias 
08, 09 e 10 de dezembro de 2022, em Brasília-DF. Sendo assim, a DN FASUBRA orienta as entidades 
de base a realizarem suas assembleias de escolha de delegados e delegadas, e o envio da respectiva 
documentação para credenciamento, até o dia 02/12/2022. Orienta, também, devido ao aumento da 
contaminação da pandemia da covid 19 que as entidades sigam todas as orientações da OMS, como o 
uso de máscaras, mantenham o distanciamento social e façam o teste para covid. 

LOCAL - UNB Auditório da ADUNB 

PAUTA: 

● INFORMES DA DIREÇÃO; 
● CONJUNTURA NACIONAL E INTERNACIONAL; 
● CONFASUBRA; 
● APRECIAÇÃO DOS PARECERES DO CONSELHO FISCAL REFERENTES AOS ANOS  2020 e 2021 
● ENCAMINHAMENTOS E CALENDÁRIO; 
● OUTROS. 
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RELATÓRIO DA REUNIÃO VIRTUAL DO FONASEFE DE 15?11/22 

PRESENTES: ANDES-SN (Cristine Hirsch); ASFOC (Paulinho); CONDSEF (Elna, Pedro Armengol; 
Sérgio Ronaldo, Jussara); FASUBRA (Toninho, Maria Zila); FENAJUFE (Fabiano, Thiago Duarte); 
FENASPS (Moacir, Laura, Daniel Emmanuel, Deise Nascimento, Viviane Aparecida); PROIFES (Ana 
Maria, Flávio Silva); SINAIT (Marco Aurélio, Tancredi); SINASEFE (Lobão, Rita Gil); SINDFAZENDA 
(Irismar Miranda); ASSIBGE (Paulo); SINDRECEITA (Geraldo Paes); SINDMPU (Elizabeth 
Zimmermann). 

COORDENAÇÃO DE MESA: Lobão e Cristine  

PAUTA: Informes; Documento para Equipe de Transição; Agenda de luta; Encaminhamentos. 

INFORMES 

PROIFES (Ana) - Há sinalização por parte do governo que a PEC 32 não vingará. Fonte: Ênio Verri. 

ANDES-SN (Cris) – 14º Conad Extraordinário (12 e 13/11/2022, na ADUNB) aprovou indicar ao 
próximo Congresso do ANDES-SN (fev/2023, Rio Branco/AC) a desfiliação a CSP-Conlutas e a 
organização de seminários e debates sobre a organização da classe trabalhadora e a construção de 
espaços aglutinadores de luta. Dentro do evento, em referência ao “Novembro Negro”, foi realizado 
o ato “com racismo não há democracia”, na Praça Chico Mendes na UNB, destacando a necessidade 
de envolver todos, todas e todes na luta contra o racismo. II Seminário Internacional Educação 
Superior na América Latina e Caribe e Organização do(a)s Trabalhadore(a)s, e o I Seminário 
Multicampia e Fronteira, o I Festival de Arte e Cultura: sem fronteiras, a arte respira lucha, a 
acontecerão entre os dias 06 e 09/12/2022, na cidade de Foz do Iguaçu (PR). 

SINAIT (Marco Aurélio) – estará sendo promovido pelo SINAIT, entre os dias 20 e 25/11/2022, em 
Recife/PE, nosso tradicional encontro nacional – ENAFIT.  

ENCAMINHAMENTOS 

1) Textos para comissão de transição 

1º Texto – Raio X dos ataques do governo Bolsonaro aos serviços públicos e a servidores e 
servidoras 

ð Entidades devem enviar para suas contribuições para o texto dos ataques aos SPF pelo governo 
Bolsonaro 

ð Prazo domingo 20/11.  

2º texto – Demanda urgentes 

Neste segundo documento, focar nos ataques aos SPF: EC 95, PEC32, reajuste linear é questão 
previdenciária. 

ð Reunião presencial para esboçar o texto - 4ª 10h na Condsef 

ð Colocar o texto no chat até 12h e, durante a 4ª feira, até 10h da 5ª feira, contribuições no grupo o 
whatsapp 
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ð 5ª 10h na Condsef fechamento do texto para entrega à Equipe de Transição 

Obs. Rogério Correia e Alice Portugal – elo com a Equipe de Transição  

2) Calendário de lutas 

Calendário de Tramitação Alterado do PLOA 2023: 

 ▪️ Realização de audiências públicas: até 16/11/2022 

▪️ Apresentação de emendas à despesa e à receita, inclusive renúncia de receita: de 

01/10/2022 a 14/11/2022 

▪️ Publicação em avulso eletrônico das emendas: até 16/11/2022 

▪️ Publicação do relatório da receita: até 16/11/2022 

▪️ Votação do relatório da receita e suas emendas: até 23/11/2022 

▪️ Publicação do relatório preliminar: até 18/11/2022 

▪️ Apresentação de emendas ao relatório preliminar: de 18 a 21/11/2022 às 18h 

▪️ Entrega do Relatório Preliminar e suas emendas: até 22/11/2022 às 18h 

▪️ Votação do relatório preliminar e suas emendas: até 24/11/2022 

▪️ Publicação dos relatórios setoriais: de 25/11/2022 a 28/11/2022 

▪️ Votação dos relatórios setoriais: até 02/12/2022 

▪️ Publicação do relatório geral: até 07/12/2022 

▪️ Votação do relatório geral: até 12/12/2022 

▪️ Encaminhamento do parecer da CMO à Mesa do Congresso Nacional: até 14/12/2022 

▪️ Votação no Congresso Nacional: até 16/12/2022 

️ Implantação das decisões do Plenário do Congresso Nacional e geração de autógrafos: até 

19/12/2022. 

 16/11 a 02/12/2022 - Jornada de mobilização nos estados 

20/11/2022 – Dia da Consciência Negra 

25/11/2022 – Reunião do FONASEFE (pauta: organização do ato de 06/12 em Brasília) 
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07/12/2022 – Reunião presencial em São Paulo para organizar atos em 19-20/12/22 e 1º/01/23 

05 a 09/12 - Jornada de lutas em Brasília (ato - terça-feira, 06/12) 

19/12/2022 – Diplomação de Lula como presidente 

01/01/2023 - Posse do LULA 

CALENDÁRIO 
NOVEMBRO 

16 Indicativo de ato em defesa do serviço público no Auditório Nereu Ramos, da Câmara 
(a ser fechado com a Frente Parlamentar Mista em Defesa do Serviço Público) – 
podendo alternativamente ser o dia 23/11 

16, 17, 18 XII Congresso Ordinário da CEA 

20 Dia Nacional da Consciência Negra 

DEZEMBRO 

06 e 07  Reunião Direção Nacional da FASUBRA 

08,09 e 10 Plenária Nacional da FASUBRA  

  

 


