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Brasília, 02 de junho de 2021. 

NEM UM DIA A MAIS DE BOLSONARO NO GOVERNO 

No sábado, dia 29/05, às entidades da base da FASUBRA seguiram a orientação da Direção 

Nacional de ocupar as ruas (com os cuidados da OMS, usando máscaras, álcool em gel e 

mantendo o distanciamento) nos atos contra a PEC 32 e os cortes na educação, em conjunto 

com outros setores da sociedade nas 26 capitais, e no Distrito Federal em mais de 250 

cidades, exigindo vacina no braço, comida no prato, auxílio emergencial de 600 reais e Fora 

Bolsonaro. Na esteira de levantes que ocorrem em países como a Colômbia, em que o povo 

foi às ruas lutar contra reformas que retiram direitos do povo e no Chile que derrubou a 

Constituinte Pinochetista, as trabalhadoras e trabalhadores no Brasil começam construir 

uma agenda ativa para enfrentar o governo.  O ato cruzou as fronteiras do país e teve 

repercussão em vários países da Europa e da América Latina. A Direção Nacional da 

FASUBRA, além de participar dos atos, pela primeira fez a cobertura virtual da participação 

da categoria nas atividades em todo o país, fazendo chamadas ao vivo dos atos. Desde o início 

da pandemia a população não ocupava as ruas com tamanha energia, mostrando que quando 

o governo é mais nocivo que o vírus, o povo vai às ruas para enfrentá-lo. Com esse ato as 

entidades sindicais, movimentos sociais, estudantis e partidos de esquerda retomaram o 

protagonismo das grandes mobilizações colocando o governo na defensiva. Bolsonaro, que 

na semana passada alcançou o índice de 59% de rejeição, ignora os atos e tenta manter a 

agenda reformista no Congresso. Na semana passada foi aprovada na CCJC a admissibilidade 

da PEC 32,  agora tenta aprová-la na Comissão Especial, que ainda será instalada, e 

posteriormente segue para votação no plenário. Porém, com a pressão que as entidades do 

serviço público tem feito junto aos deputados e a disputa da oposição na Câmara tem causado 

efeito, pois a base governista não tem a maioria dos votos para levar a votação ao plenário. O 

desgaste de Bolsonaro segue com a CPI da Pandemia, que a cada dia, traz mais detalhes da 

política genocida do governo que levou à morte de mais de 460 mil pessoas no Brasil. Essa 

semana as entidades que participam da Campanha Nacional Fora Bolsonaro se  reúnem e 

buscam construir nova data unificada para  futuras manifestações que possam ampliar o 

desgaste do governo e levá-lo ao impeachment.  Também as entidades que compõem o 

FONASEFE se reúnem para discutir a participação no calendário nacional e acompanhar as 

ações contra a PEC 32. A avaliação da Direção Nacional da FASUBRA Sindical, as 

manifestações de 29 de maio foram o pontapé para a derrubada do atual (des)governo, com 

o retorno da ocupação das ruas. No calendário de lutas está a convocação da Plenária 

Nacional da FASUBRA para os dias 25 e 26 de junho, para avaliar as ações da federação 

e a organização da categoria para esse novo momento da conjuntura. A  DN, também 

orienta às entidades de base a manterem a posição de retorno ao trabalho, só com as 

condições sanitárias garantidas, com vacina para todos e todas, pressão junto  aos 
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parlamentares em seus estados, que impulsionem as campanhas virtuais da FASUBRA, do 

FONASEFE, realizem as audiências públicas sobre a PEC 32, tirem representantes para 

Comando Nacional de Mobilização e participem dos fóruns estaduais. 

#ForaBolsonaroeMourão #ContraosCortesnaEducação #Vacinaparatodasetodos 

#NãoàPEC32.

FASUBRA CONVOCA PLENÁRIA NACIONAL DIAS 25 E 26 DE 

JUNHO

A Direção Nacional convoca a Plenária Nacional para os dias 25 e 26 de  junho de 

2021.  Orienta rodada de assembleias de 03 de junho ao dia 22 junho, para eleger 

delegadas e delegados.   

A seguir, proposta de formato aprovado na reunião da Direção, para a realização 

da  Plenária virtual da Federação.   

A Plenária virtual da FASUBRA, ocorrerá nos dias 25 e 26 de junho, em dois meios  

períodos das 14h às 18h.  

Pauta:  

1. Informes Nacional; 

2. Análise de Conjuntura Nacional e Internacional; (PEC 32, Retorno ao trabalho sem 

vacinação); 

3. Referendar substituições de diretores conforme estabelecido nos artigos 65 e 66, e 

seus incisos e parágrafos; 

4. Calendário;  

5. Encontros Regionais; 

6. 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 
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um  número do telefone da FASUBRA, a ser disponibilizado durante a realização da  
plenária;  

7. Último dia - votação de Propostas, moções e encaminhamentos.  

 

NOTA DA CAMPANHA NACIONAL FORA BOLSONARO 

Gostaríamos de saudar todas as organizações que construíram os atos com muita unidade e 

relevância no último sábado no dia 29 e as centenas de milhares de pessoas que foram às 

ruas em mais de 210 cidades e 14 países, bem como aquelas que não puderam, mas atuaram 

nas redes sociais. Antes disso, na quarta, 26, já havíamos realizado a manifestação simbólica 

#600contrafome em Brasília e outras capitais com grande repercussão. Essas datas e ações 

foram iniciativas unitárias definidas em nossa última Plenária Nacional de Organização das 

Lutas Populares realizada em 11 de maio.  

Aproveitamos para reafirmar que, assim como encaminhou e organizou as lutas do último 

período, esse espaço unitário deve debater e encaminhar os próximos passos na nossa luta 

coletiva. 

Isto é importante porque circula nas redes sociais e grupos de Whatsapp a convocatória para 

uma "Assembleia Geral"  com o objetivo de "decidir o próximo ato". Este evento não é 

impulsionado pela Campanha Fora Bolsonaro, nem pelas Frentes Brasil Popular e Povo Sem 

Medo.  

As frentes e a Campanha Nacional Fora Bolsonaro deverão se reunir nacionalmente ao longo 

dessa semana para avaliar as mobilizações e sistematizar novas propostas de ação. É 

importante que isso aconteça também nos estados e municípios a partir dos espaços de 

convergência criados para preparar as mobilizações. Em breve convocaremos uma nova 

Plenária Nacional para definição do nosso calendário unitário, para a qual contamos com a 

participação de todos/as! 

31/05/2021, Campanha Nacional Fora Bolsonaro. 

UNIFICOU DIA 19 DE JUNHO NAS RUAS 

Ato nacional por #ForaBolsonaro será no dia 19 de junho em todo o Brasil. 

Diante da enorme vitória política da realização do 29M em todo o país, a Campanha 

#ForaBolsonaro, articulação que convocou os últimos atos e que reúne centenas de 

organizações nacionais, entre partidos de esquerda, entidades estudantis, centrais sindicais, 

movimentos sociais e diversos coletivos e ativistas definiram que nova data unitária da 

segunda mobilização nacional Fora Bolsonaro, ocorrerá no dia 19 de junho. 
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ATENÇÃO - ENCONTROS REGIONAIS (VIRTUAIS)  

A DN FASUBRA comunica que em função da conjuntura e em atenção a  

solicitação de algumas para que os encontros fossem adiados, resolveu 

suspender "ad referendum", os encontros regionais. 

Comunica, ainda, a realização dos encontros está pautada para a plenária 

de junho. 

 

REUNIÃO (VIRTUAL) DO FONASFE 01/06/2021 

Entidades presentes: 

ANDES-SN (Luiz Blume, Rivânia), CSP-CONLUTAS (Zanata-assessoria, Adriana, Barela), 

FENASPS (Moacir, Lídia, Laura, Deise), CONDSEF (Rogerio, Gilberto), SINASEFE (Lobão), 

FENAJUFE (Fabiano, Thiago), FASUBRA (Toninho), SINDIRECEITA (Geraldo), SINAIT (Marco 

Aurélio), ASSIBGE-SN (Paulo), SINAL (Tancredi) 

Pauta: Informes; Avaliação do dia 29/05; Atividades e Encaminhamentos: 

 

As entidades do FONASEFE devem discutir, para deliberação na próxima reunião do fórum, 

a possibilidade de realização de ato presencial contra a PEC 32/2020 no mês de junho 

(sugestão do fórum de entidades de São Paulo);  

Na próxima reunião do FONASEFE as entidades devem se posicionar sobre a proposta de 

construção de um pedido de impeachment contra Bolsonaro em nome do FONASEFE e dos 

servidores públicos; 

Reunião na sexta-feira (04/06), às 8h30min, da comissão de centrais e entidades do 

FONASEFE, com o objetivo de organizar a construção do encontro/plenária nacional dos 

servidores públicos das 3 esferas contra a PEC 32/2020; 

As entidades do FONASEFE devem debater, para deliberação na próxima reunião, a 

realização de um dia nacional de mobilização e paralisação contra a PEC 32/2020 nesse mês 

de junho; 
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Para a próxima reunião, as entidades devem se posicionar sobre a realização de uma plenária 

ampliada do FONASEFE, com o objetivo de preparar e mobilizar as categorias de servidores 

públicos para a nova atividade nacional de mobilização definida de forma unitária pelas 

centrais e frentes;  

Realização de uma reunião de apresentação dos impactos da PEC 32/2020 de forma 

esmiuçada, voltada para os dirigentes sindicais. Elaboração de documento preparatória para 

a essa atividade: Paulo Lindesay (ASSIBGE-SN). A data dessa atividade será definida na 

próxima reunião do FONASEFE.  

 

CALENDÁRIO 

JUNHO 

15  Dia Nacional de combate à violência à pessoa idosa 

19 Ato Nacional Fora Bolsonaro 

23 e 24 Reunião da Direção Nacional da FASUBRA 

25 e 26 Plenária Nacional da FASUBRA 

25 Dia internacional da Mulher Latino Caribenha 

 


