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Brasília, 24 de fevereiro de 2021.

DERROTAR O GOVERNO E DERRUBAR PEC EMERGENCIAL
Com a avaliação, cada vez pior, Bolsonaro tenta acelerar sua política de privatização das
estatais e de reforma do estado. Nessa semana entregou a proposta para privatizar a
ELETROBRAS no Congresso, e fez mudanças na diretoria da PETROBRAS com o
mesmo objetivo. No senado, o relator da PEC 186, senador Márcio Bittar (MDB AC)
entregou a proposta de relatório preliminar da chamada PEC emergencial, e na câmara
dos deputados mesmo em crise com a instalação da comissão ética e a possível cassação
dos deputados Daniel Silveira (PSL RJ) e Flordelis (PSD RJ), tenta implementar a agenda
para votar a PEC 32. As movimentações, tanto no executivo quanto no legislativo, seguem
a lógica do desmonte do estado brasileiro através do sucateamento, arrocho e
privatizações. O governo Bolsonaro para responder à crise econômica e a pandemia,
busca aprofundar a política liberal e com isso segue a destruição do estado brasileiro. As
pesquisas apontam que a taxa de desemprego no primeiro semestre de 2021 atingirá 17%,
a tendência da inflação é de crescimento, e o número de mortes causadas pela covid 19
já se aproxima de 250 mil pessoas. A proposta da PEC emergencial é de fim do piso de
investimento de setores como saúde e educação, extremamente prejudicados desde o
início do governo Bolsonaro, além de cortes nos salários dos servidores. 2020 foi o ano
com menor investimento do Ministério da Educação no ensino básico da década. O ensino
superior, também sofreu com a política de estrangulamento do orçamento das
universidades públicas e institutos federais e ainda sofre. Frente a essa realidade, a
FASUBRA, em conjunto com as demais entidades do do serviço público, aponta um
calendário para enfrentar esses ataques. A carreata realizada no dia 21 de fevereiro, foi
mais uma demonstração da disposição de luta. Milhares de trabalhadores saíram às ruas
em carreatas e bicicletadas, em várias cidades do país, e em 17 capitais e no distrito
federal para exigir o impeachment do presidente Jair Bolsonaro, a volta do auxílio
emergencial, e a vacinação para toda a população. A disputa com o governo se dá através
de atos nas ruas, sempre com os cuidados necessários para evitar a contaminação,
disputa de narrativa nas campanhas virtuais e a participação nos fóruns das três esferas.
A DN da FASUBRA, participa, em conjunto com as demais entidades do serviço público,
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da construção de políticas de enfrentamento aos ataques do governo. Nesse sentido, além
do calendário já definido, a FASUBRA, organiza a jornada de lutas em conjunto com as
entidades que compõem o FONASEFE que prevê o dia 24/3 em um dia de greve nacional,
e a agenda com o setor da educação para o mês de março. A DN também tem
acompanhado as movimentações das PECs no Congresso e tem debatido nos fóruns
ações políticas e jurídicas, que possam barrar as iniciativas de ataques do governo aos
direitos dos servidores públicos. A DN da FASUBRA, orienta que as entidades de base
pressionem os parlamentares em seus estados para derrubar a PEC 186, e discutam em
suas AGs a organização do calendário para transformar o mês de março em um mês de
luta! Orienta, também, a participação ativa nas atividades do dia 08 de março, dia
internacional de luta das mulheres. Não podemos recuar, a plenária nacional geral da
FASUBRA, que ocorrerá nos dia 11, 12 e 13 tem papel fundamental para nossa
organização para definirmos estratégias para acelerar as ações de mobilização derrotar
a necropolítica e a política liberal do governo. #FORA Bolsonaro e Mourão!

PLENÁRIA NACIONAL GERAL DA FASUBRA 11, 12 E 13 DE
MARÇO
A Direção Nacional convoca a Plenária Nacional Geral para os dias 11, 12 e 13 de
março de 2021. Orienta rodada de assembleias de 09 de fevereiro ao dia 05 de março.
A seguir, proposta de formato aprovado na reunião da Direção, para a realização da
Plenária virtual da Federação.
A Plenária virtual da FASUBRA: dias 11, 12 e 13 março, em três meios períodos das 14h
às 18h.
Pauta:
●

Informes da Direção Nacional;

●

Análise de Conjuntura e estado de Greve;

●

PEC Emergencial;

●

Reforma Administrativa;
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●

Campanha Salarial;

●

Apresentação e encaminhamentos da campanha de comunicação da FASUBRA;

●

Análise dos riscos do retorno do trabalho presencial;

●

Ratificação das Substituições da Direção (art. 65, III, § 3º, do Estatuto);

●

Encaminhamentos.

Dinâmica da Plenária:
1. Informes de base devem ser encaminhados por escrito;
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
um número do telefone da FASUBRA, a ser disponibilizado durante a realização
da plenária;
7.

Último dia - votação de propostas, moções e encaminhamentos.

8. FASUBRA PARTICIPA DA REUNIÃO DO SETOR DA
EDUCAÇÃO
A Direção Nacional da FASUBRA, vem atuando na organização da mobilização do
setor da educação pública. No dia 24 participou da reunião desse setor para definir
ações conjuntas contra os ataques do governo. A FASUBRA tem posição de
contribuir nessa mobilização e construir conjuntamente com as demais entidades um
calendário de luta em defesa da educação pública. Segue abaixo as propostas
apresentadas que serão construídas conjuntamente entre as entidades.
Eixos para mobilizações
*Vacina para todas as pessoas.
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*Aplicação adequada de todas as medidas que garantam a plena segurança
sanitária.
*Pagamento do Auxílio Emergencial.
*Fora Bolsonaro.
*Não a desvinculação orçamentaria da educação e saúde
Ações:
- 1 a 5 de março, cada entidade colocar nas suas redes de comunicação, informações e
fatos sobre os eixos acima, que estão sendo desenvolvidas nos municípios.
- 8 a 12 de março, cada entidade colocar nas suas redes de comunicação, informações e
fatos sobre os eixos acima, que estão sendo desenvolvidas nos Estados e Distrito Federal.
Sendo, no 08 de março, DIA NACIONAL DE LUTA DA EDUCAÇÃO EM DEFESA DA VIDA
E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS, com atos virtuais e simbólicos presenciais.
- 1 a 12 de março protocolar e/ou solicitar audiências com os poderes legislativo e
executivo para discutir os eixos acima
- 15 a 19 de março, cada entidade colocar nas suas redes de comunicação, informações
e fatos sobre os eixos acima, que estão sendo desenvolvidas na Esfera Federal.
a. 15 e 16/03/21 – Seminário Nacional: A conta não pode ser do Servidor e do
Serviço Público – Reforma Administrativa (atividade híbrida)
b. 16/03/21 – Definição a indicação da GREVE GERAL DOS SERVIDORES(AS)
PÚBLICOS (AS) do BRASIL no dia 24/03;
c. 17/03/21 – Dia Nacional em defesa da resposta do executivo as nossas
reivindicações, com bandeiraço e faixaço (Em Brasília e nas cidades possíveis
devemos escolher um local para encher de faixa e bandeiras com nossas
reivindicações, a sugestão que seja nos palácios dos governos estaduais,
prefeituras e no Ministério da Economia em Brasília);
d. 18/03/21 – Dia Nacional de audiências e pressão no poder legislativo nas três
esferas.
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- 24 de março, Dia Nacional de ALERTA em defesa da educação escolar/acadêmica
pública, democrática e estatal (Paralisação da Educação Pública e Privada) – Indicar para
base uma discussão de GREVE dos Servidores Públicos nas três esferas.
- 28 de Março (Domingo), ato da UNE.
- 30 de março, Grande Plenária Nacional e Internacional da Educação, das 10h às 18h,
em Defesa da Vida, da Democracia e dos Serviços Públicos. Em plataforma virtual,
transmitida por todas as entidades.
Coordenação da Construção da PLENÁRIA NACIONAL DA EDUCAÇÃO: CNTE,
FASUBRA, UNE, ANDES, SINASEFE e FENET. (podendo ser incorporada mais
entidade).

RELATÓRIO DA REUNIÃO VIRTUAL DO FONASEFE 18/02
Entidades presentes:
ANDES-SN (Rivania), CSP-CONLUTAS (Barela, Adriana, Zanata-assessoria),
FENASPS (Moacir, Lidia, Deise, Daniel, Laura), CONDSEF (Gilberto, Pedro,
Rogerio), SINASEFE (Lobão, Magda), ASSIBGE-SN (Cleide), SINAIT
(Marco Aurélio), FENAJUFE (Fabiano, Thiago), ASFOC-SN (Paulinho), SINAL

(Paulo Lino), FASUBRA (Toninho, Luan, Valdenise), SINDIRECEITA (Geraldo), CUT (Pedro) SINDIFISC
(Kurt).
Pauta:
Contrato de comunicação; Pedidos de incorporações ao FONASEFE; Atividades;
Reunião das assessorias jurídicas e Encaminhamentos:
Realizar o contrato com a Cajuína nos moldes definidos na reunião de sexta-feira
passada. O valor total do contrato mensal será de R$ 32.780,00, com verba reservada
para patrocínio e impulsionamento da campanha. A coordenação da campanha será
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reorganizada com a participação de 2 membros de cada entidade contribuinte da
campanha.
Foi decidido que por hora, em razão de veto da CONDSEF, a não incorporação do
SINDFAZENDA ao FONASEFE. A CONDSEF colocará em discussão em instância
interna no dia 24/02 e dará retorno definitivo sobre sua posição em relação ao pedido
de incorporação do SINDFAZENDA.
Reunião das assessorias jurídicas do FONASEFE no dia 25/02, às 14h.
Produção de um documento do FONASEFE sobre a PEC 186 para ser entregue
conjuntamente com o pedido de reunião com o relator. (Geraldo e Rogério)
A partir da avaliação das entidades foi feito um ajuste no calendário de lutas. O novo
calendário de atividades ficou da seguinte maneira:
Agenda de luta
21/02 – Participar das carretas construídas pelas Frentes incorporando a luta contra a
REFORMA ADMINISTRATIVA;
23/02 – Reunião ampliada do FONASEFE para organizar e agitar a jornada de luta;
08/03 – Participar das atividades do dia Internacional das mulheres;
Segunda semana de fevereiro – protocolo no Ministério da Economia da pauta da
campanha e pedido de reunião com o Ministério; pedido de reunião com os relatores
das PEC’s para a semana do dia 15 a 19/03.
15 a 19/03 - Programar jornada de lutas em Brasília com o ato de entrega da pauta e
lançamento da campanha salarial a ser ratificada pela reunião ampliada. Atividades da
jornada: seminário híbrido, bandeiraço, reunião com os relatores das PEC’s,

RELATÓRIO DA REUNIÃO AMPLIADA VIRTUAL DO FONASEFE 23/02
Pauta:
Informes; Calendários de lutas; Deliberações:
23/02/21 – Plenária dos GT dos Fóruns Estaduais;
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23 a 25/02 – Pressão de todas as formas sob os senadores para não votar favorável a
retirada de direitos, congelamentos e cortes salariais dos(as) servidores(as) na PEC
emergencial;
08/03/21 – Dia Internacional da mulher – incorporar toda a agenda do movimento como
atividades dos(as) Servidores(as) Públicos(as);
01 a 10/21 – Protocolar as reivindicações e solicitar audiência para os dias 17 e 18/03
com os poderes legislativo e executivo nas três esferas do Serviço Público;
09/03/21 – Plenária dos Servidores(as) – avaliar como está os preparativos da Jornada
de Luta;
15 a 19/03/21 – Jornada de Luta Contra a Reforma Administrativa
15 e 16/03/21 – Seminário Nacional: A conta não pode ser do Servidor e do Serviço
Público – Reforma Administrativa (atividade hibrida)
16//03/21 – Definição a indicação da GREVE GERAL DOS SERVIDORES(AS)
PUBLICOS(AS) do BRASIL no dia 24/03;
17/03/21 – Dia Nacional em defesa da resposta do executivo as nossas reivindicações,
com bandeiraço e faixaço (Em Brasília e nas cidades possíveis devemos escolher um
local para encher de faixa e bandeiras com nossas reivindicações, a sugestão que seja
nos palácios dos governos estaduais, prefeituras e no Ministério da Economia em
Brasília);
18/03/21 – Dia Nacional de audiências e pressão no poder legislativo nas três esferas.
24/03/21 – INDICATIVO DE GREVE DOS SERVIDORES PÚBLICOS
OBS. Todas essas atividades serão precedidas de ampla divulgação e é muito
importante que todas as entidades representativas dos servidores públicos
compartilhem os materiais;
Todas as atividades devem ser cobertas ao vivo e compartilhada amplamente por todas
as entidades representativas dos servidores (as) públicos (as);
Importante que todas as entidades realizem assembleias de base para discutir a
REFORMA ADMINISTRATIVA e nossa agenda e luta.
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LIVES DA FASUBRA:
PEC EMERGENCIAL COMO VAI ME AFETAR?
A DN da FASUBRA, através da coordenação de comunicação, retomou as lives em 2021,
no intuito de fazer o debate com a base da categoria sobre temas relevantes da conjuntura.
Nesta 5f., às 16:30h, será realizada a Live sobre a PEC 186, com a participação dos
convidados a Deputada Fernanda Melchioni PSOL RS e Vladimir Nepomuceno Consultor
da Frente Parlamentar Mista do Serviço Público.

CALENDÁRIO
FEVEREIRO
26

GT Comunicação
MARÇO

08

Dia Internacional de Luta das Mulheres

10

Reunião da Direção Nacional da FASUBRA
Conferência Internacional da Educação
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11, 12 e 13
15 a 19

Plenária Nacional Geral da FASUBRA
Jornada de lutas em Brasília com o ato de entrega da pauta e
lançamento da campanha salarial a ser ratificada pela reunião
ampliada. Atividades da jornada: seminário híbrido, bandeiraço,
reunião com os relatores das PEC’s

18

GT LGTBI da FASUBRA
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