Brasília, 8 de outubro de 2018.
Plantão da Direção Nacional: Naara, Socorro, Agar, Júlio e Sérgio.
Em atividades em Brasília: Eurídice Ferreira e Jupiara Castro
Em atividades em Curitiba: Rosângela Gomes, Luiz Macena, João Paulo e Marcelino Rodrigues.

INFORME NACIONAL
FASUBRA ORIENTA AS ENTIDADES DE BASE PARA O 2º TURNO
#ELENÃO
A votação do último domingo (7) decidiu por um segundo turno entre Fernando Haddad, do PT, e Jair
Bolsonaro, do PSL, na corrida presidencial. A próximas três semanas serão decisivas.
No segundo turno configuram-se dois projetos distintos para a classe trabalhadora. Bolsonaro mantém o
projeto Temer, “Ponte para o Futuro”, com requintes ainda mais à direita. O candidato do PSL anuncia –
através de seu mentor político Paulo Guedes – em seu programa de governo a entrega de estatais e
desmonte do serviço público. Guedes já afirmou, mais de uma vez, dentre outros ataques, que pretende
privatizar “todas” as estatais. Sendo assim, as Instituições Públicas de Ensino estão claramente em xeque.
Esta é a proposta política para reduzir o gasto público. Aliado a isso, Bolsonaro mantém seu discurso contra
as minorias.
Das candidaturas alternativas do campo da esquerda, Fernando Haddad foi o escolhido nas urnas para o
segundo turno. Portanto, entendemos que neste momento temos que cerrar fileiras para enfrentar o
autoritarismo e o conservadorismo da direita. A FASUBRA, seguindo a deliberação congressual, na defesa
da democracia, indica o apoio à candidatura que expressa essa política. Neste caso, a candidatura de
Haddad
(PT)
e
Manuela
(PCdoB).
Porém, a Federação mantém a sua independência e autonomia política, para cobrar que o PT não cometa
os mesmos erros, fazendo as mesmas alianças dos governos anteriores. A aliança terá que ocorrer com a
classe trabalhadora. Nesse sentido, a FASUBRA, independente do governo, estará nas ruas para cobrar as
revogações das reformas que atacam o direito da classe trabalhadora e em especial do serviço público.

A tarefa agora é intensificar as mobilizações para impedir que o outro candidato, identificado com a
extrema-direita, possa ocupar o posto político de maior importância do país. Afinal, quase 50 milhões de
brasileiros – 46% do eleitorado – mostraram-se favoráveis às ideias fascistas desse candidato, o que alerta
para um cenário bastante preocupante.
Seguindo as deliberações do último congresso, a FASUBRA Sindical orienta as entidades de base que
convoquem assembleias na próxima semana para a construção ou participem de comitês em defesa da
democracia. É fundamental reforçar que os(as) trabalhadores(as) se oponham frontalmente a Bolsonaro
nas urnas e estejam presentes em atos organizados pelas centrais e pelas entidades do FONASEFE.
Analisando os nomes eleitos para deputados e senadores, vemos que a nova formação do Congresso
Nacional promete ser tão conservadora quanto a anterior. Com uma renovação de 47,3% na Câmara e 85%
no Senado. Os partidos que participaram do golpe em 2016 foram os que mais perderam cadeiras.
Lamentavelmente, a maioria das cadeiras no Legislativo ficaram entre partidos que se alinham com o
projeto conservador de direita.
Não há dúvidas de que no próximo período iremos às ruas para garantir nossos direitos e conquistas, para
evitar que o Brasil retroceda todos os direitos sociais e trabalhistas. A hora de se mobilizar é agora! Vamos
às ruas para gritar #elenão, #elenunca! A democracia não pode esperar!
Para tanto, a FASUBRA orienta:
1. Que as direções das entidades de base realizem uma reunião esta semana para analisar o resultado
do primeiro turno e discutir voto contra o fascismo no segundo turno;
2. Que as entidades de base convoquem AG´s, para construção e/ou participação dos comitês
estaduais em defesa da democracia;
3. Nenhum voto a Bolsonaro e no fascismo;
4. Participação em todos os atos em defesa da democracia - ato dia 20/10;
5. Participar do calendário convocado pelas centrais;
6. Realizar nas entidades de base, neste período, debates sobre opressões, para responder aos ataques
da candidatura Bolsonaro e preparar os delegados para encontros da FASUBRA de mulheres, negros e
LGBTIs.

ENCONTRO DAS MULHERES ADIADO
Nós, da Coordenação da Mulher Trabalhadora, informamos o adiamento do Seminário de Mulheres.
Entendemos que o foco principal neste momento deve ser o combate ao fascismo e, por isso, atenção total
às eleições. Verificamos as informações sobre as convocatórias de novos atos #ELENÃO e, de fato, estão

sendo marcados para o dia 20/10. Sabendo que a maioria das mulheres que estarão no Seminário são
também as que comporão a organização dos atos nos estados, foi proposto à Direção Nacional o
ADIAMENTO do Seminário Nacional da Mulher Trabalhadora da FASUBRA para data posterior ainda esse
ano ou no início do ano que vem, a ser ajustado mediante calendário da Federação e conjuntura póseleições. Em tempo, informamos que nos próximos IDs será comunicada a definição da nova data.

Rosângela Costa e Mariana Lopes

ENCONTRO DO JURÍDICO
Conforme informado na última plenária da FASUBRA, e cumprindo deliberação do XXIII CONFASUBRA,
estaremos realizando nos dias 8 e 9 de novembro 2018 o Encontro Nacional do Jurídico da FASUBRA, em
Brasília. O intuito do Encontro é nivelar e afunilar as demandas jurídicas das bases da FASUBRA e,
especialmente, nos preparar juridicamente frente a todos os ataques (portarias, decretos, normativas,
medidas provisórias etc) colocados por esse desgoverno golpista. Convocamos a nossa base, priorizando a
participação dos coordenadores e assessores jurídicos das entidades filiadas. Posteriormente
informaremos a programação, pois os últimos detalhes ainda estão sendo fechados. Aceitamos sugestões
de pauta até o dia 11/10 pelo email da FASUBRA, para que possamos tentar contemplar a maioria das
demandas existentes.

REUNIÃO DO GT DE NEGROS (AS)

A FASUBRA, retomando o seu papel de protagonismo no debate de opressões, vem a convocar todos os
técnicos administrativos negros (as) para a reunião do GT anti-racismo da Federação. Esta reunião cumpre
a deliberação do último congresso, que definiu a necessidade de retomar a construção de políticas que
respondam aos ataques que sofrem este segmento da nossa base! Porém, é importante ressaltar que a
FASUBRA, com esta ação, também responde o momento conjuntural que vivemos. A onda conservadora
que se expressa através de um candidato que ataca, através do seu discurso, os (as) negros (as).

Neste sentido, orientamos que cada sindicato de base reative os GT's anti-racismo e organize onde não
houver, e de outubro até o dia 01/11 realizem debates sobre o tema, além de enviar delegados (as) para
participar da reunião do GT anti-racismo da FASUBRA nos dias 6 e 7/11, em Brasília. Esta reunião tem a
finalidade de atualizar o debate junto à Federação e gerar políticas para a coordenação de Raça e Etnia, a

fim de que possamos, no ano de 2019, realizar o Encontro de Negros (as) da FASUBRA. Nos próximos ID's
divulgaremos a programação, o local e algumas propostas de textos. Acompanhe!

OUTUBRO ROSA

Todos os anos, a FASUBRA Sindical participa da campanha Outubro Rosa e em 2018 não poderia ser
diferente. A data marca um movimento mundial que alerta para a importância do diagnóstico precoce no
combate ao câncer de mama. Por isso, a Federação reforça com todas(os) as(os) trabalhadoras(es),
sobretudo aquelas(es) acima dos 40 anos, a necessidade de realização dos exames preventivos.

Vale lembrar que, apesar de raro, homens também podem desenvolver a doença e precisam estar atentos.
É dever de todas(os) cobrar do Estado que ofereça assistência médica adequada às(aos) trabalhadoras(es),
para que tenham acesso a um tratamento gratuito e de qualidade. Desse modo, sugerimos às nossas
entidades de base que entrem nessa corrente e ajudem a divulgar a ação. Quanto mais cedo o câncer for
descoberto, maiores as chances de cura!

CALENDÁRIO DE ATIVIDADES 2018
NOVEMBRO
06 e 07

Reunião GT negros e negras - Brasília/DF

08 e 09

Encontro Jurídico da FASUBRA

INDEFIN.

Reunião das coordenações de Esporte das entidades de base da
FASUBRA para tratar dos assuntos referentes à Copa e Festival Cultural
da FASUBRA – UFPI – Teresina/PI

