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Brasília, 14 de fevereiro de 2023. 

 

 FASUBRA PARTICIPA DA SESSÃO DE REABERTURA MESA NACIONAL DE 

NEGOCIAÇÃO E COBRA A RECOMPOSIÇÃO SALARIAL  

 

Após 40 dias do início do governo Lula, o processo de disputa da extrema direita pelos rumos do país 

continua. Os Deputados e Senadores Bolsonaristas se articularam no parlamento e disputaram a 

presidência nas duas casas, em oposição sistemática ao governo atual governo, após um mês da 

fracassada tentativa de golpe no dia 08 de janeiro, com o plano ridículo de gravar uma conversa entre 

o Senador Marcos Duval PL/ES com o Ministro Alexandre de Moraes do STF. Soma-se a isso a falta de 

adesão do alto escalão comando militar, e a grande mídia que não aderiu ao discurso dos setores da 

burguesia para que houvesse ruptura. A linha política é criticar o novo governo e manter a base 

mobilizada através das fake News e a disseminação do ódio. A derrota de Bolsonaro não significa que 

o Bolsonarismos acabou, ele continua e se expressa nas ações da extrema direita, no fascismo. É 

necessário, manter a mobilização em defesa da democracia. Por outro lado, Lula e seus ministros 

precisam acelerar ações para dar respostas imediatas à população que o apoiou nas eleições, para que 

não haja contaminação pela extrema direita gerando insatisfação criando instabilidade. Algumas ações 

no início da gestão foram importantes, como a PEC da Transição que garantiu a continuidade do Bolsa 

Família no valor de R$ 600 com adicional de R$ 150 por criança, o combate a destruição da Amazônia 

e o extermínio do povo Yanomami, mas é necessário que algumas questões do seu programa sejam 

atendidas rapidamente, como o aumento real do salário-mínimo, revogaço e a recomposição das 

perdas dos servidores públicos federais e a geração de emprego. Esses pontos passam diretamente 

pelo crescimento econômico. Porém, a economia levará um certo tempo para entrar nos trilhos, em 

virtude da política de destruição econômica praticada por Bolsonaro/Guedes e hoje o governo Lula 

paga por decisões anteriores como a autonomia do Banco Central que mantém altas taxas de juros, 

empurrando a inflação para cima. O presidente também tem dificuldades, devido a frente ampla que 

foi criada para vencer as eleições, existem setores que pressionam o governo, para manter as políticas 

liberais de interesse da burguesia, como o segmento empresarial que critica gastos com as políticas 

sociais e a imprensa vigia qualquer fala de Lula que sinalize à esquerda. Neste cenário na última terça-

feira (7/2) foi realizada uma atividade que marcou a reinstalação da Mesa Nacional de Negociação 

Permanente (MNNP) das servidoras e servidores públicos federais, com a presença das entidades que 

compõem o FONASEFE, FONACATE e as Centrais Sindicais. A solenidade ocorreu no Ministério da 

Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), e foi coordenada pela Ministra Esther Dweck (MGI) 

e mais 08 ministros – veja a matéria na página da FASUBRA. Durante o evento, a ministra assinou a 

minuta de decreto que versa sobre a permanência de dirigentes com mandato classista na folha de 

pagamento do Governo Federal e anunciou a criação de um Grupo de Trabalho (GT) interministerial 

para debater a revogação do Decreto 10.620/2021. Ao final da atividade as entidades se reuniram 

com o secretário Sérgio Mendonça e definiu a data da primeira reunião da MNNP, dia 16/2, às 

10h, no Bloco C. Para a Direção Nacional da FASUBRA, essa atividade foi vitoriosa dos servidores 

públicos federais, uma vez que retoma um processo de diálogo com o governo e abre as portas para 

debater a recomposição salarial e garantir avanços nas reivindicações. A DN FASUBRA entende que 

não será uma negociação fácil, porque o orçamento definido pelo governo anterior para reajuste é de 
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11,4 bilhões, o que significa que a FASUBRA em conjunto com as demais entidades do FONASEFE terá 

a tarefa de pressionar a Ministra Esther Dweck para garantir mais verba no orçamento, ter estratégia 

nas negociações para que o governo apresente um índice que seja suficiente, cobrar o revogaço dos 

decretos de Bolsonaro e a instalação das mesas específicas. Nesse sentido é importante que as 

entidades de base realizem o debate nas assembleias sobre a campanha salarial, mantenham-se 

mobilizadas.    

 

REUNIÃO DO FONASEFE VIRTUAL 10/02/23 

PRESENTES: Andes-SN (Rivânia Moura, Blume), Asfoc (Paulinho), Condsef (Jussara, Sérgio Ronaldo), Fasubra (Rosangela, 

Toninho Alves, Zé Maria, Luan, JP), Fenajufe (Fabiano dos Santos), FenaPRF (Dovercino Neto), Fenasps (Daniel Emmanuel, 

Deise Nascimento, Moacir), Proifes (Flávio Silva), Sinait (Marco Aurélio), Sinasefe (David Lobão), Sindfazenda (Irismar), 

Sinal (Tancredi), SINDMpU (Elizabeth), CNTSS (Sandro). Pauta:   Mesa de Negociação 

Encaminhamentos: 

O FONASEFE encaminhará junto ao FONACATE a proposta de participação na mesa de negociação da 
seguinte maneira: 

1) Cada fórum participaria com 12 entidades, sendo representado um por entidade, sendo elas: 
CONDSERF. ANDES-SN, ASFOC-SN, CONDSERF, FASUBRA, FENAJUFE, FENASPS, CNTSS, 
SINDFAZENDA, ASSIBGE, PROIFES E CSPB; 

2) Caso as entidades que são comuns aos dois fóruns (FONASFE/FONACATE), não forem 
garantidas sua participação no FONACATE, apresentaremos ao aumento do número de 
entidades para atender que essas entidades estejam presentes; 

3) Além do FONASFE e FONACATE participarão da mesa de negociações as seguintes centrais: 
CUT, CSP/CONLUTAS, CTB e INTERSINDICAL-Central da Classe Trabalhadora; 

4) Durante a reunião cada fórum (FONASFE/FONACATE) será representado, com direito a fala, 
três entidades de cada fórum e uma central; 

 Sobre a mesa e a continuidade da luta:  A Mesa de negociação do dia 16/02/23. 

1) O FONASFE/FONACATE protocolou no dia 02/01/2023 a nossas reivindicações imediatas, 
portanto, queremos ouvir a resposta do governo; 

2) Vamos buscar informações precisa sobre qual o real valor a disposição na LOA/2023 para o 
nosso reajuste, pois, é fundamental na mesa cobrar do governo essa informação; 

3) Caso a resposta do governo não responda positivamente as nossas reivindicações, vamos 
mostrar a justeza das nossas reivindicações e solicitar espaço para negociações, com tempo 
suficiente para a base analisar e responder sobre a proposta apresentada e/ou apresentar uma 
contraproposta; 

4) Após reunião com o governo, nossos representantes gravará um vídeo com o resumo do 
ocorrido para base ter conhecimento o mais rápido possível; 

5) As 16h do dia 16/02/23 teremos uma reunião com todas entidades presentes na reunião de 
negociações com o governo para fazer um balanço e o roteiro de como encaminhamentos a 
discussão na base (local: sede do ANDES-SN); 

6) As 18 h do dia 16/02/23 faremos uma live para divulgar amplamente o resultado da mesa de 
negociação e os próximos passos (local: sede do ANDES-SN)        
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FASUBRA ENCAMINHA OFÍCIO SOLICITANDO REUNIÃO COM O MEC  

EM CONJUNTO COM AS ENTIDADES DA EDUCAÇÃO  

 

 
 

A Direção Nacional da FASUBRA, para aprovação do Regimento do XXIV CONFASUBRA, também para 

debater e avaliar a reabertura da mesa nacional de negociação com o governo Lula, a campanha salarial 

dos SPF. A Plenária Geral Nacional, será presencial, nos dias 10 e 11 de março de 2023, em Brasília-DF. 

Nesse sentido, a DN FASUBRA orienta as entidades de base a realizarem rodadas de assembleias para 

escolha de delegadas e delegados. Importante ressaltar que o prazo para que as entidades enviem a 

documentação para credenciamento termina no dia 02/03/2023. Ressalta, também, sobre a 

necessidade de que as entidades sigam todas as orientações da OMS, como o uso de máscaras e 

mantenham distanciamento social.  A DN FASUBRA orienta, ainda, que as entidades enviem 

passaporte vacinal da delegação com, no mínimo, 3 doses da vacina e que façam o teste de 

covid-19 antes do embarque para Brasília. É importante salientar que cada entidade deve observar 

a situação da saúde de cada delegada ou delegado, para que não haja risco para a plenária e nem para 

os mesmos. A Plenária Nacional da FASUBRA Sindical, será realizada nos dias 10 e 11 de março de 

2023, de 8h30 às 17h30, no Auditório da Faculdade de Saúde da Universidade de Brasília - UnB, em 

Brasília-DF, para deliberar sobre os pontos de pauta:   

  

1. Informes da Direção Nacional;  

2. Análise de conjuntura nacional e internacional;  

3. Conselho Fiscal (análise e aprovação das contas da FASUBRA do ano de 2022; 

4.  Aprovação da proposta de PGD; 

5. Aprovação do Regimento do XXIV CONFASUBRA; 

6. Outros.  
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ATENÇÃO AOS PRAZOS DO XXIV CONFASUBRA –  

18 A 21 DE MAIO DE 2023 

A Direção Nacional (DN) FASUBRA Sindical, através da Comissão do CONFASUBRA, seguindo as datas 

estabelecidas pelo Estatuto e o Regimento Interno, divulga os prazos a serem cumpridos para a 

realização do XXIV CONFASUBRA.  

AÇÃO PRAZO  

SUBMISSÃO DE TESES (*) DE 18 DE JANEIRO A 16 DE 

FEVEREIRO 

DIVULGAÇÃO DAS TESES 17 DE FEVEREIRO 

DATA LIMITE PARA ENVIO DE INFORMAÇÕES DO NÚMERO 

DE TRABALHADORAS E TRABALHADORES NA BASE 

28 FEVEREIRO 

PLENÁRIA NACIONAL – APROVAÇÃO DO REGIMENTO 10 E 11 DE MARÇO 

PERÍODO DE REALIZAÇÃO DE AGs PARA ELEIÇÃO 

DELEGADAS E DELEGADOS  

03 A 28 DE ABRIL 

PRAZO PARA QUITAÇÃO DE DÉBITOS COM A FEDERAÇÃO  17 DE ABRIL 

XXIV CONFASUBRA  18 A 21 DE MAIO  

 

Temário:  

● Conjuntura nacional e internacional;  

● Alteração estatutária;  

● Ataques a categoria: HUs, carreira, aposentados;  

● Democracia nas IFE;  

● Plano de lutas;  

● Eleição da DN e CF.  

 

ATENÇÃO: (*) As Teses devem versar sobre o item(s) constante(s) do Temário. Deverão ser enviadas 

em meio eletrônico à Comissão Organizadora até 18 horas do dia (16) de fevereiro de 2023, horário de 

Brasília-DF; O não cumprimento deste prazo implicará na sua não publicação no Caderno de Teses do 

XXIV CONFASUBRA; as teses deverão ser entregues, em mídia eletrônica com solicitação de 

confirmação de recebimento e deverão conter um máximo de 250.000 caracteres, fonte Times New 

Roman, 12 incluindo os espaços em branco, para o e-mail: congresso@fasubra.org.br; Em 

conformidade com parágrafo 1º do artigo 22 do Estatuto da Federação, a entidade de base deverá 
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informar à Direção da FASUBRA, com antecedência mínima de 20 dias da realização da Assembleia 

para eleição de delegadas e delegados. 

 

 

FASUBRA- CNSC SE REÚNEM COM GT CARREIRA NACIONAL E PREPARAM 

MINUTA SOBRE PGD   

Direção Nacional, seguindo a deliberação da plenária de dezembro de 2022, a Coordenação Jurídica e 

Relações de Trabalho e os membros da Comissão Nacional de Supervisão de Carreira (CNSC), no dia 

31 de janeiro de 2023, reuniram-se com as entidades de base para discutir sobre a proposta do 

Programa de Gestão. Da reunião foi elaborado uma minuta sobre o Sistema de Planejamento e Gestão 

de Desempenho – SPGD das Instituições Federais de Ensino que já foi disponibilizada por e-mail às 

entidades de base. A Direção Nacional, por meio da Coordenação Jurídica e Relações de Trabalho, já 

enviou, a minuta SPGD das entidades Federais de Ensino, conforme debatido com a CNSC no GT 

Carreira. Aguardamos as contribuições das entidades de base, conforme consta na apresentação 

enviada:  

ATENÇÃO AS DATAS:  

Proposta de cronograma de trabalho:  

– Até 17/02  

Entidades remetem sugestões para a FASUBRA.  

– Até 3/03  

FASUBRA define o texto para submetê-lo à discussão. Além disso, a DN FASUBRA, mantém o diálogo 

com a ANDIFES, para obter os dados necessários e também ouvir a sua proposta. A federação também 

já encaminhou ofício para o MEC solicitando a reunião para discutir a pauta especifica e o PCCTAE.  

 

MINISTRO DA EDUCAÇÃO RECEBE AS ENTIDADES QUE COMPÕEM O FNPE  

A Coordenação Executiva do Fórum Nacional Popular da Educação – FNPE esteve reunida com o 

Ministro da Educação, Camilo Santana, para solicitar a recomposição do Fórum Nacional da Educação 

- FNE. Foi apresentado ao Ministro e seus secretários, presentes à reunião, o histórico do FNE, sua 

composição e os efeitos da portaria instituída pelo governo Temer que excluiu a representatividade 

popular de mais de 14 entidades que compunham o Fórum. Com isto, como forma de resistência, foi 

criado o FNPE por todas as entidades que discordaram da arbitrariedade cometida. Foi historiado ao 

ministro o processo de construção deste fórum, da realização das CONAPES de 2018 e 2002, a 

mobilização de todos os atores envolvidos e os resultados obtidos. Ao tempo que disponibilizamos o 

conjunto de entidades para voltar a compor o FNE e contribuir para a retomada da participação 

popular, a elaboração do novo PNE e o restabelecimento de todas as políticas públicas necessárias para 

o povo brasileiro. A representação do FNPE também entregou ao ministro o documento de resolução 

da CONAPE 2022, realizada pelas entidades, bem como a Carta de Natal e a plataforma do Fórum 

encaminhada para a equipe de transição do Governo. Participaram da audiência a coordenadora da 

Fasubra, Márcia Abreu e representantes das entidades que fazem parte do FNPE. Ao final da audiência 
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o Ministro reafirmou sua disposição ao diálogo e construção coletiva e comprometeu-se com a edição 

de uma nova portaria com a recomposição do FNE. A representação da Fasubra solicitou ao ministro 

que também receba as entidades   em audiências específicas para tratar das demandas próprias. 

 

 

CALENDÁRIO 

FEVEREIRO 

16  ABERTURA MESA NACIONAL PERMANENTE DE NEGOCIAÇÃO DOS SPF  

17  REUNIÃO VIRTUAL DA DIREÇÃO NACIONAL DA FASUBRA  

 

MARÇO 

03 a 05 
24ª  PLENÁRIA  NACIONAL DO FNDC  

10 e 11 
  PLENÁRIA GERAL NACIONAL DA FASUBRA  

 

  

 

 


