
23º Confasubra

CADERNO 
DE TESES

De 6 a 11 de maio, no Centro de 

Convenções, em Poços de Caldas (MG)

DAS CORRENTES POLÍTICAS QUE MILITAM NO MOVIMENTO SINDICAL DA UFRJ

Vacinação contra febre 
amarela antes do congresso

A Fasubra orienta os delegados ao 
23º Confasubra que se vacinem contra 
a febre amarela, pois a maioria seguirá 
pela rota dos aeroportos de Guarulhos, 
Congonhas e Viracopos (Campinas-
-SP), no Estado de São Paulo. A direção 
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nacional reforça a importância da imu-
nização de todos devido ao aumento do 
número de contágios (de 148 para 163) 
e de mortes (de 401 para 433) divulga-
do recentemente pela Secretaria de Es-
tado da Saúde de São Paulo.
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O grande fato que mudou a correlação de forças na luta entre 
trabalhadores e patrões foi o golpe parlamentar contra o governo 
de colaboração de classes do Partido dos Trabalhadores. A queda 
de Dilma não melhorou a vida do povo, pelo contrário, o governo 
Temer aprofundou e acelerou os ataques aos direitos que vinham 
sendo aplicados. Quem trabalha nas universidades e institutos fe-
derais pode constatar isso em seu cotidiano: os recursos estão ainda 
menores, principalmente porque Temer aprovou a PEC dos Gastos 
em 2016. Sem falar na aprovação da Reforma Trabalhista, na am-
pliação das terceirizações, no desemprego nas alturas, na autoritá-
ria intervenção militar no Rio de Janeiro, na execução da vereadora 
Marielle (PSOL).

O governo não quer negociar seriamente com a Fasubra, só fez 
reunião após muita pressão e greve. Temer vetou a negociação cole-
tiva para o funcionalismo e o Congresso Nacional manteve o veto, 
enquanto o STF publicou uma decisão em 2016 que obriga os ges-
tores a cortarem o ponto de grevistas ainda que a greve não seja 

considerada ilegal, medidas que sufocam a democracia para os tra-
balhadores. Está mais do que provado que o golpe veio para atacar 
direitos sociais e democráticos e para atender interesses do grande 
capital em crise globalizada.

O país tem vivido dias históricos com a prisão de Lula. Os ati-
vistas que atuam no Movimento Sonhar Lutar sempre defenderam 
uma Fasubra independente e combativa. Fizemos lutas e greves 
contra governos do PSDB, PMDB, como também governos do PT. 
Mas, da mesma forma que lutamos em defesa de direitos sociais, é 
preciso lutar por direitos democráticos. Assim, não podemos acei-
tar que Lula seja condenado e preso nos marcos de um julgamento 
político, que serve ao único objetivo de tirá-lo da disputa eleito-
ral. Neste momento em que vemos uma brutal ofensiva do capital 
contra os trabalhadores, sua prisão representa o triunfo de grande 
parte da elite que manda no país. Não se trata de uma vitória dos 
trabalhadores, não se trata de dias melhores para aqueles que so-
nham e que lutam. 

VEM AÍ O XXIII CONFASUBRA EM POÇOS DE CALDAS – MG!

Conheça as ideias do Movimento Sonhar Lutar...

Campanha Salarial 2018 
A greve de 2017 fortaleceu a luta contra a Reforma da Previdência, 
defendeu nossa careira e obrigou o governo a receber a Fasubra. Mas 
Temer não demonstra disposição em atender a pauta do movimento. 
Ao mesmo tempo que nega qualquer proposta salarial, anuncia uma 
reestruturação em nossas carreiras e editou uma MP que extingue car-
gos importantes e suspende concursos públicos. 
- Calendário de lutas em unidade com o Fonasefe e Fonacate que pre-
pare uma poderosa greve contra qualquer medida absurda contra nos-
sos direitos. 

Em defesa dos Hospitais Universitários 
Em 2017 as Ifes sofreram um corte de 15% nas despesas e de mais de 
40% nas obras. Somado a esse processo, a Ebserh, criada nos governos 
do PT, em vez de resolver os problemas de gestão, aprofundou a crise. 
Além de dividir os trabalhadores, com contratos, salários e direitos 
diferentes, transformou os HUs em ambientes caóticos e de grande 
tensão. 
- Revogação da PEC dos Gastos, mais verbas para saúde e educação. 
- Construir um projeto de Lei que revogue a Lei 12.550, apresentando 
um plano de emergência para os HUs que repasse o controle da gestão 
para as universidades, preserve todos os empregos, garantindo con-
curso público via RJU e dando a opção para os trabalhadores ebseria-
nos de migrarem para o PCCTAE. 

Jornada de trabalho de 30 horas sem redução de salários 
Nos últimos anos a Fasubra organizou a luta em defesa da jornada de 
30 horas em conjunto com os sindicatos filiados, promovendo debates 

e exigindo das reitorias e dos governos a implementação dessa pauta. 
O governo Temer, através dos órgãos de controle, quer atacar esse di-
reito. Com o ponto eletrônico, quer impor uma lógica empresarial nas 
Ifes, em que a prioridade não é a saúde mental e física do trabalhador, 
mas sim o produtivismo. 
- Fortalecer a luta pelas 30 horas, ganhando cada vez mais aliados en-
tre os TAEs, docente, estudantes e a população através do diálogo e 
da ampliação dos serviços das universidades para atender o interesse 
público. 

Contra toda forma de opressão 
A defesa dos direitos civis, da diversidade, da igualdade de direitos de 
gênero, da reparação histórica e contra as ideias machistas, racistas e 
homofóbicas é necessariamente pauta do movimento sindical. 
- Organizar os trabalhadores nas universidades para lutar contra todo 
tipo de opressão, tornando os sindicatos polos de resistência às ideais 
conservadoras e reacionárias. 

Defesa do aposentado 
Derrotamos Temer em relação à Reforma da Previdência, mas, na 
ofensiva contra direitos, a paridade entre ativos e aposentados é o pró-
ximo alvo. A Fasubra é a única entidade que tem conseguido manter a 
paridade, precisamos lutar para não perdê-la. 
- Outras bandeiras: aprovação do PL 555/06, que tira a obrigação dos 
aposentados em contribuir com a Previdência; revogação da Reforma 
da Previdência de 2003; cumprimento da Lei 10.741/03, que dá priori-
dade a idosos em processos judiciais.

Quem somos? 
O nosso movimento é uma convergência de várias correntes, organizações e ativistas que buscam uma saída positiva para o processo de reor-
ganização da esquerda (política e sindical). A difícil conjuntura e a necessidade de superar a nossa fragmentação são os principais elementos 
que motivaram a confluência da maioria das correntes e dos ativistas da Frente Base com o coletivo Vamos à Luta fundando o Movimento 
Sonhar Lutar. Convidamos todas e todos a participarem do XXIII CONFASUBRA para fortalecer a construção de uma Fasubra autôno-
ma, democrática e classista, contribuindo com a superação da perspectiva burocrática do sindicalismo cidadão, hegemônica no movimento 
sindical brasileiro nos últimos 20 anos, bem como superar a estratégia da conciliação de classes, que promoveu perigosas ilusões para a classe 
trabalhadora: não é possível conciliar interesses antagônicos aos nossos!

...

...
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a Fasubra

Plano de gestão e lutas
 Implantar, já aprovada, Escola Nacio-

nal de Formação Polí� ca e Sindical dos 
Técnico-Administra� vos em Educação 
das Ins� tuições Públicas de Ensino 
Superior, Técnico e Profi ssional; 

  Lutar pelo SUS e reafi rmar  nossa 
posição contra a Ebserh;

 Revitalizar os canais de comunica-
ção da Federação com os sindicatos 
fi liados;

 Retomar o funcionamento regular 
dos Grupos de Trabalho da Federação 
como instâncias assessoras da Direção 
Nacional;

 Orientar os sindicatos de base a 
par� cipar dos conselhos municipais e 
estaduais, espaços de controle social 
e formulação de polí� cas públicas.

a Fasubra

Superar o desafi o sindical de organizar os trabalha-
dores sob a perspec� va de carreira e de luta sindical 
em geral, em tempos de golpe, é nossa principal tarefa 
neste congresso. O Plano de Lutas da Federação deve 
orientar o movimento sindical dos TAEs, compreenden-
do as diretrizes administra� vas e de gestão da en� dade, 
como forma de expressão prá� ca de nossa concepção de 
mundo, democrá� ca e revolucionária, além das tarefas 
e diretrizes polí� cas sobre as lutas que deveremos travar 
com prioridade no próximo período.

Em nossa tese, mostramos que não devemos nego-
ciar melhorias salariais ou de carreiras com o governo 
ilegí� mo e golpista, mas sim cerrar forças com o campo 
democrá� co no intuito de derrubar o golpe. 

No campo interno à Federação, entendemos que é 
necessário retomar o estudo e as formulações sobre a 
carreira e as relações de trabalho na Fasubra e nos sin-
dicatos de base com o compromisso de realizar estudo 
aprofundado do perfi l da categoria, assim como análise 
das legislações que regem a previdência, a carreira e as 
relações de trabalho. 

Educação
 Eleições no mínimo paritárias para diri-

gentes das Ins� tuições Públicas de Ensino 
Superior, Técnico e Profi ssional;

 Paridade nos colegiados superiores entre 
os três segmentos; 

 Par� cipação da comunidade externa nos 
conselhos superiores;

 Defesa da continuação do projeto de 
ampliação da educação superior e técnico-
-profi ssionalizante pública, com a devida 
reposição do quadro de pessoal;

 Defesa da consolidação e ampliação das 
polí� cas de permanência estudan� l e ações 
afi rma� vas (cotas);

 Construção do Fórum e da Conferência 
Nacional Populares da Educação (FNPE e 
Conape) como instrumentos organizadores 
do movimento da educação nacional.

Combate às opressões
 Criação da Coordenação LGB-

TQI da Fasubra, compondo a 
Direção Nacional, a exemplo 
das Coordenações da Mulher 
Trabalhadora e Raça e Etnia, 
desvinculada de qualquer outra 
coordenação com garan� a de 
autonomia;

 Realização de eventos nacio-
nais e regionais para debater, 
construir e promover a pauta de 
combate a opressões da Fasubra.
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POR DIREITOS!
CONTRA OS RETROCESSOS!
A	Frente	de	oposição	UNIDADE	NA	LUTA,	composta	por	TRIBO,	MLC	
(Movimento	Luta	de	Classes)	e		Independentes,	atua	na	base	dos	
trabalhadores	da	UFRJ,	apostando	em	uma	politica	de	mobilização	de	bases	
e	independência	de	classe,	exemplo	disso	foi	nossa	atuação	na	última	gestão	
do	SINTUFRJ	colocando	a	máquina	sindical	a	serviço	da	luta	para	
enfrentamento	da	conjuntura	de	Golpe	na	democracia	e	de	ataques	aos	
direitos	a	classe	trabalhadora,	bem	como	na	defesa	da	Universidade	pública	
gratuita	e	de	qualidade.	Construıḿos	o	Conselho	de	Delegados	de	Base,	
combatemos	o	assedio	moral	e	demos	resposta	na	mobilização	e	aos	ataques	
a	nossos	ganhos	judiciais.	Embora	tenhamos	teses	diferentes	para	o	
CONFASUBRA	comporemos	uma	chapa	na	defesa	das	teses	da	TRIBO	(tese	
UNIR)	e	do	MLC,	pois	entendemos	que	o	congresso	deve	servir	para	
construirmos	as	respostas	necessárias	para	o	momento	tão	difıćil	que	temos	
vivido	nesta	conjuntura.	E	para	tanto	precisamos	superar	todas	as	disputas	
fraticidas	e	priorizar	as	pautas	que	uniiquem	a	defesa	dos	interesses	da	
categoria.

CRISE	DO	CAPITAL	ATACA	DIREITOS	D@S	
TRABALHADOR@S	E	DOS	POVOS	

	 Desde	 o	 inıćio	 da	 crise	 econômica,	 em	
2008,	as	potências	capitalistas	internacionais	
como	 EUA,	 União	 Européia,	 Japão	 e	 etc,	
implementam	 polı́ticas	 da	 burguesia	 como	
aumento	 da	 jornada	 de	 trabalho,	 reformas	
previdenciárias	 e	 salvaguardas	 a	 Bancos	 e	
Multinacionais 	 em	 fal ência . 	 Cresce	 o	
desemprego	mundial,	mas	a	concentração	de	
riquezas,	também,	segundo	relatório	de	2016	
da	Oxfam	os	1%	mais	ricos	do	planeta	detém	a	
mesma	riqueza	que	os	outros	99%.	Além	disso,	
62	bilionários	tem	a	riqueza	equivalente	a	3,5	
bilhões	de	pessoas.	Esta	disputa	é	levada	a	cabo	
com	 uma	 polı́tica	 de	 desestabilização	 de	
governos	 progressistas	 na	 América	 Latina	 e	
ações	brutais	como	a	guerra	de	7	anos	contra	a	
Siria,	 com	 500	 mil	 mortos,	 por	 recursos	
Naturais	e	Petróleo.	

TEMER,	UM	GOVERNO	DOS	BANQUEIROS	
	
	 No	Brasil,	a	crise	se	aprofunda	a	partir	de	
2013.	Desde	então,	a	classe	 trabalhadora	viu	
um	 duro	 ajuste	 iscal	 durante	 o	 governo	
Dilma/PT,	 que	 não	 conseguiu	 resistir	 às	
pressões	 do	 setor	 inanceiro,	 latifundiário	 e	
dos	grandes	empresários.	
	 Após	 uma	 manobra	 golpista,	 o	 governo	
Temer	 iniciou	 uma	 série	 de	 reformas	
estruturais	 para	 garantir	 o	 pagamento	 da	
Dı́vida	 Pública	 (que	 consome	 50%	 do	
orçamento	 da	 União),	 perdoar	 as	 dıv́idas	 de	
bancos	e	do	agronegócio	e	garantir	aumento	de	

lucros	 das	 grandes	 empresas	 em	 cima	 do	
aumento	da	jornada	de	trabalho.	Foi	por	estes	
motivos	que	Temer	e	sua	quadrilha	aprovaram	
a	PEC	55	(teto	de	gastos	em	saúde,	educação	e	
funcionalismo	 por	 20	 anos), 	 reforma	
trabalhista	e	da	previdência,	ainda	em	debate.
	 Mas	a	classe	 trabalhadora	não	deixou	de	
lutar,	com	inúmeras	greves,	protestos	e	a	Greve	
Geral	 de	 28	 de	 abril	 de	 2017,	 quando	 40	
milhões	 de	 trabalhador@s	 paralisaram	 em	
todo	paıś.	Esta	mobilização	conseguiu	garantir	
as	bases	para	que	a	reforma	da	previdência	não	
fosse	 aprovada.	 Temer	 apelou	 de	 forma	
populista	para	uma	Intervenção	Militar	no	Rio,	
que	não	teve	nenhum	impacto	concreto	sobre	a	
violência.

CONSTRUIR	A	RESISTÊNCIA	COM	UMA	
PODEROSA	CAMPANHA	SALARIAL:	
FORTALECENDO	A	FASUBRA	E	SEUS	

SINDICATOS

	 Não	devemos	e	não	podemos	icar	apenas	
na	defensiva,	 reféns	de	um	governo	que	 tem	
compromisso	 apenas	 com	 a	 agenda	 do	
mercado	inanceiro.	Agora,	mais	do	que	nunca,	
é	o	momento	de	intensiicar	a	mobilização	da	
nossa	 categoria	 em	 torno	de	uma	 campanha	
salarial	que	exija	desse	governo	e	de	todos	que	
venham	a	concorrer	nas	próximas	eleições,	se	
houver,	 uma	 correção	 digna	 dos	 nossos	
vencimentos	 e	 benefıćios,	 além	 da	 melhoria	
das	 nossas	 condições	 de	 trabalho.	 Em	 toda	
história,	a	classe	trabalhadora	esteve	nas	ruas	
exigindo	 direitos,	 sem	 recuar	 diante	 das	
diiculdades	da	conjuntura.

	 O	processo	de	reabertura	democrática	do	
nosso	paıś	teve	inıćio	com	uma	grande	greve	
dos	metalúrgicos	por	aumento	salarial.	Aquela	
massa	 enfrentou	 o	 aparato	 da	 ditadura	 para	
garantir	 o	 direito	 de	 greve	 e	 de	 livre	
manifestação. 	 Agora	 somos	 chamados	
novamente	a	levantar	essas	bandeiras.
	

NOSSAS	PAUTAS

-	Aumento	salarial	de	26%	em	2019,	ampliação	
do	valor	dos	steps	e	benefıćios.
-	Aperfeiçoamentos	na	carreira	que	valorizem	
a	 formação,	 a	 experiência	 e	 conhecimento	
adquirido	no	fazer	institucional.
-	Paridade	entre	ativos	e	aposentados.
-	Contra	os	ataques	do	TCU	nas	ações	judiciais,	
insalubridade	e	aplicação	de	ponto	eletrônico.	
Fasubra	 a	 serviço	 da	 luta	 pelos	 28,86%	 e	
26,05%!
-	 Garantia	 de	 investimentos	 nos	 Hospitais	
Universitários	 e	 respeito	 a	 autonomia	
Universitária,	contra	a	EBSERH.
-	 Solidariedade	 com	 @s	 trabalhador@s	
extraquadros	e	terceirizados.
-	 Fasubra	 na	 luta	 das	 mulheres,	 contra	 o	
racismo	e	lgbt-fobia.
-	Contra	a	Reforma	da	Previdência	e	revogação	
das	Reformas	Trabalhista	e	do	Teto	de	Gastos.
-	Cobrar	a	crise	dos	ricos:	auditoria	da	dıv́ida,	
taxaç ão 	 das 	 grandes 	 for tunas 	 e 	 dos	
superlucros,	reforma	urbana,	reforma	agrária,	
reestatização	 das	 estatais	 privatizadas,	
encampação	 dos	 bens	 de	 corruptos	 e	
corruptores.	
-	Fora	Temer	e	os	banqueiros!
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Central de Trabalhadores e 
Trabalhadoras do Brasil 

Núcleo de Base UFRJ

Por uma Fasubra, Classista, Unitária e de Luta  
Minuta de Tese XXIII Confasubra – Maio/18

Estamos chegando ao 
XXIII CONFASUBRA com 
muitos desafios. Estamos 
aqui para expressar nossas 
idéias e juntos construirmos 
planos de ações. Deseja-
mos um ótimo congresso 
com disputas no campo 
das idéias. Saudações 
Sindicais (Fátima dos Reis, 
Paulo Vaz, Ângela Targino, 
Mario Garofolo, Márcia 
e Igor Pereira), junto com 
vários militantes e dirigentes 
da CTB.

XIII CONFASUBRA NO CONTEXTO 
HISTÓRICO E DESAFIOS 

A Fasubra, fundada em 
1978, é uma jovem senho-
ra prestes a fazer 40 anos, 
que superou os problemas 
e crises existentes ao longo 
de sua história. Entretanto, 
é necessário um resgate da 
unidade para reconstrução 
da Fasubra e mudança es-
tatutária. Na seqüência ti-
vemos a grande experiência 
democrática, do ciclo Lula/
Dilma  protagonizada pe-
las classes trabalhadoras, 
renovando as esperanças 
democrática por um Brasil 
melhor que durou 13 anos.

FORA TEMER EM DEFESA DA 
DEMOCRACIA, DIRETAS JÁ.

Mesmo com dialogo 
e acordos, as raposas 
da política cansaram das 
concessões e resolveram 
voltar ao poder através do 
golpe. O governo Temer 
produto do golpe midiático, 
parlamentar e judiciário, 
continua impondo sua 
agenda neoliberal a serviço 
do poder econômico entre-

gando   nossas riquezas e 
assim demolindo o Estado 
Brasileiro. O FORA TEMER 
é a principal luta a ser man-
tida pelo sindicalismo. Para 
tanto é necessário derrubar 
Temer e o modelo que o 
sustenta (antipatriótico, 
antipopular e antidemo-
crático), e buscar nesta luta 
unir trabalhadores, movi-
mento social avançado, 
a esquerda progressista e 
revolucionária, e construir 
um novo programa de de-
senvolvimento, que una a 
nação brasileira em torno 
de um modelo socialista, 
democrático e popular.

CONJUNTURA INTERNACIONAL
A Crise Sistêmica e 

Estrutural do Capitalismo- 
Em meados de 2007 teve 
início a mais longa e grave 
crise econômico-financeira 
mundial, com  epicentro 
nos Estados Unidos. Hoje, 
10 anos depois, o mundo 
ainda vive sob o signo desta 
crise. A crise aguçou as 
contradições sociais no in-
terior das nações e conflitos 
internacionais. Não é pos-
sível compreender o apro-
fundamento e a extensão 
da crise sem enxergar sua  
associação com os  dese-
quilíbrios globais inerentes 
ao intercâmbio produtivo, 
comercial e financeiro do 
EUA com o resto do mun-
do, destacadamente com a 
China, que também foram 
evidenciadas nas

medidas adotadas para 
contornar a recessão. 

A crise teve efeito de-
vastador ao trabalhador, 

ampliando desemprego, 
queda de salário, retirada 
de direitos, aumento da 
desigualdadedo de gênero 
e crescente de precarização 
do trabalho e qualidade de 
vida.

 
CONJUNTURA NACIONAL
Os erros e 
as lições do ciclo

Foi um erro a não reali-
zação da Reforma Política. 
Na verdade, a democra-
tização, a modernização 
do Estado e o combate 
ao poder exorbitante das 
corporações de agentes 
públicos foram temas que 
passaram ao largo e, no 
geral, foi tratado quase 
sempre com o falso repu-
blicanismo que reforçou 
as instituições agirem de 
forma autônoma no âmbito 
do Estado. Prova disso é o 
protagonismo de setores 
do Judiciário, Ministério 
Público, Polícia Federal e de 
outros órgãos de Controle 
na trama e consecução do 
golpe de 2016. 

Igualmente grave foi ter 
sido tratado como intocável 
o monopólio dos meios de 
comunicação. Mais do que 
isto, os governos Lula e Dil-
ma fortaleceram a grande 
mídia com vultosas verbas 
publicitárias. A perda de 
hegemonia política da es-
querda, cujo marco inicial 
foram as manifestações 
de junho de 2013, deu-se 
após prolongada ofensiva 
do consórcio golpista. O 
partido do Governo pelo 
seu papel e força, cabia 
exercer a hegemonia da  

coalizão, mas ao exercê-la 
ele incorreu em erros e dis-
torções. Minimizou o papel 
da esquerda na condução 
do processo político. Teve 
deficiências para exercer a 
direção política da aliança 
adotando posição de ce-
dência política, assim como 
concentrou poderes, não 
partilhando e construindo 
decisões com os aliados.

Radicalizada luta 
de classes política e 
ideológica

Aliados e apoiadores do 
PSDB/DEM promoveram 
o impeachment da Dilma, 
com nítido viés político par-
tidarizado. Do outro lado, 
crescem e alargam-se as 
mobilizações políticas do 
campo popular, na luta 
antirreformas da Previdên-
cia, trabalhista e na defesa 
da democracia. Papéis 
destacados para o Fórum 
das Centrais Sindicais, as 
frentes Brasil Popular e Povo 
sem Medo e partidos como 
PT, PCdoB, PSOL, REDE e 
PDT. 

A CTB atua em todas 
as causas que envolvem 
anseios populares, nos ter-
mos da realidade contem-
porânea na ampla varie-
dade de vivências sociais, 
reivindicações, formas de 
organização e de ativismo 
digital. 

DEFESA E VALORIZAÇÃO DOS 
SERVIÇOS E DOS SERVIDORES
PÚBLICOS

Temer realiza o maior 
desmonte do Estado brasi-
leiro com a desestatização, 

terceirização, privatização, 
congelamento de venci-
mentos, envelhecimento 
do quadro de pessoal do 
serviço público, ausência 
de concurso, demissão 
voluntária, entre outros. 
Lutar e resistir contra o  
sucateamento, contra a pri-
vatização da universidade 
pública e lei da terceiriza-
ção irrestrita.  

EM DEFESA DOS 
HOSPITAIS UNIVERSITÁRIOS 
Ao longo dos últimos 20 
anos, Governos têm tenta-
do  desresponsabilizar-se, 
desconhecendo seu cará-
ter de ensino, pesquisa e 
extensão como base para 
a formação e produção do 
conhecimento e  negligên-
cia os HU´s, para forçar a 
adesão à EBSERH. A CTB 
é contra  alternativas de 
gestão paralela, por en-
tender que os HU’s devem 
atuar em consonância com 
a missão da Universidade 
Pública Brasileira e que 
temos servidores competen-
tes para uma boa gestão.

É NECESÁRIO 
RESISTIR, 
RESISTIR, 
RESISTIR E 
RESISTIR!!!
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	 O	 COLETIVO	 TRIBO/UFRJ,	 se	 constitui	
em	 uma	 rede	 de	 interlocução	 polı́tica,	
suprapartidária,	 atuando	 no	 movimento	
sindical	 e	 social,	 congregando	 TAE’s	 das	
Instituições	 de	 Ensino	 Superior	 e	 no	 âmbito	
nacional	 construı́mos	 a	 UNIR	 (UNIDADE,	
RESITE�NCIA	E	LUTA),	resultado	da	uniicação	
com	 os	 independentes	 cutistas	 numa	 frente	
mais	 ampla.	 A	 carta	 de	 princıṕios	 da	 TRIBO	
está	 centrada	 nos	 pilares	 da	 democratização	
nas	relações	do	movimento	sindical;	na	defesa	
da	 Universidade	 Pública,	 democrática	 e	
referenciada	socialmente;	e	na	construção	do	
socialismo.	 Estes	 princı́pios	 defendidos	 e	
exercitados	 garantem	 o	 direito	 inalienável	 à	
divergência	 e	 ao	 contraditório.	 Além	 disso,	
nossa	conduta	está	assentada	no	princıṕio	da	
ética	e	respeito	com	aqueles	que	divergimos,	
nos	 encaminhamentos	 da	 Luta	 e	 com	 a	
preservação	do	SINTUFRJ	 e	FASUBRA,	 acima	
das	posições	polıt́ico-partidárias	e	pessoais.	

NOSSOS	COMPROMISSOS	PARA
DEFENDER	NO	XXIII	CONFASUBRA

CAMPANHA	 SALARIAL	 –	 Os	 delegados	 ao	
CONFASUBRA	estarão	autorizados	a	construir	
um	plano	de	lutas	que	pode	delagrar	GREVE	
tendo	 como	 eixo	 de	 luta	 o	 cumprimento	 do	
acordo	 de	 greve	 2015,	 a	 defesa	 do	 Plano	 de	
Carreira	e	a	garantia	de	negociação	salarial	em	
2018,	 pois	 como	 se	 trata	 de	 ano	 eleitoral	
queremos	garantir	orçamento	na	LOA	de	2019	
destinando	 recursos	 para	 nosso	 reajuste.	 E	
como	a	TRIBO	nunca	fugiu	da	luta	na	defesa	
dos	interesses	da	categoria,	nossos	delegados	
defenderão	 com	 irmeza	 a	 construção	 desta	
GREVE	com	todos	os	setores	combativos.	Além	
disso,	 devemos	 incluir	 no	 plano	 de	 lutas	 da	
FASUBRA	os	ataques	do	TCU	à	autonomia	das	
universidades	 e	 a	 luta	 pela	 manutenção	 da	
rubrica	do	pagamento	dos	26,05%,	da	garantia	
do	 pagamento	 de	 insalubridade	 de	 todos	

trabalhadores	até	que	a	UFRJ	tenha	o	mapa	de	
risco	de	todos	locais	de	trabalho,	o	retorno	da	
rubrica	 dos	 28,86%,	 que	 foi	 derrubada	 pelo	
golpe	contra	nossa	ação	judicial	transitada	em	
julgado	e	a	luta	contra	os	ataques	seletivos	do	
TCU	ao	controle	de	frequência	dos	TAE’s.

APOSENTADOS	E	APOSENTANDOS	–	Durante	
nosso	 mandato	 no	 SINTUFRJ	 (2013/2017)	
marcamos	posição	irme	na	defesa	dos	nossos	
a p o s e n t a d o s 	 ( a s ) 	 e 	 p e n s i o n i s t a s .	
Lamentavelmente,	a	atual	Direção	ingressou	na	
entidade	atuando	ativamente	para,	mais	uma	
vez,	 afastar	 os	 (as)	 aposentados	 (as)	 do	
sindicato,	 não	 acatando	 as	 deliberações	 das	
reuniões 	 do 	 GT-Aposentado, 	 al ém	 de	
desrespeitar	a	agenda	de	reuniões	convocada	
pela	própria	direção,	ao	não	comparecer	e	não	
dar	nenhuma	satisfação	à	categoria.	O	GT	vem	
realizando	as	reuniões	fora	do	sindicato,	bem	
como	participando	de	 todas	 as	 atividades	 do	
movimento,	 por	 entender	 que	 lugar	 de	
aposentado	é	na	luta.	Para	fortalecer	essa	luta,	
os	(as)	aposentados	(as)	elegeram	7	delegados	
Sindicais	de	Base	e	 suplentes,	 que	 são	 a	VOZ	
destes	guerreiros	nas	instâncias	do	movimento.

CARREIRA	–	A	conquista	da	carreira	dos	TAE’s	
sempre	 foi	 estratégica	 para	 nossa	 categoria,	
pois	 ela	 expressa	 a	 nossa	 identidade	 de	
trabalhadores	 em	 educação	 e	 garante	 a	
valorização	no	caminho	do	desenvolvimento.	
Foram	13	anos	de	existência	e	alguns	itens	não	
foram	 regularizados.	 Para	 avançar	 nessa	
discussão,	 será	 preciso	 instrumentalizar	 a	
categoria	 por	 meio	 da	 realização	 de	 ações	
como	 seminár ios , 	 GT's , 	 retomada	 da	
Assessoria	Técnica,	dentre	outros.	O	Coletivo	
TRIBO/UNIR	propõe	que	a	FASUBRA	retome	a	
discussão	sobre	qual	é	o	projeto	estratégico	de	
Carreira	que	pautaremos	nos	próximo	perıódo.

ASSEMBLEIA	GERAL	DIA	24/04,	às	10h	no	
Auditório	do	CT	–	As	regras	desta	assembleia	
são	 deinidas	 pelo	 regimento	 da	 FASUBRA.	
Portanto	 toda	 categoria	 poderá	 comparecer.	
Para	 cada	 10	 presentes	 na	 Assembleia	 será	
eleito	01	(hum)	Delegado	ao	CONFASUBRA.	E	o	
coletivo	TRIBO	com	a	autoridade	moral	de	ter	
construıd́o	e	participado	de	todas	as	ações	da	
greve	 de	 2017,	 greve	 esta	 que	 colaborou	 na	
conjuntura	 para	 barrar	 a	 Reforma	 da	
Previdência,	 com	 a	 moral	 de	 ter	 colocado	 o	
bloco	na	rua	durante	o	carnaval	na	luta	contra	a	
Reforma	da	Previdência	enfrentando	inclusive	
o	 boicote	 da	 atual	Direção	 do	 SINTUFRJ	 que	
estava	de	férias,	vem	convidar	sua	militância	e	
apoiadores	para	comparecer	nesta	assembleia	
para	 apoiar	 nossa	 chapa	 que	 defenderá	 os	
interesses	da	categoria	no	CONFASUBRA.

COM-TRIBO-INDO
PARA UNIR A FASUBRA!

CONTRA OS ATAQUES AOS
NOSSOS DIREITOS!

PLENÁRIA DE UNIDADE, RESISTÊNCIA E LUTA: 
Dia 19/04 - 9h às 11h 

Local: Salão Azul do Inst. de Biologia  
Confirme presença em 

ww.facebook.com/ColetivoTRIBOUFRJ. 

A	Frente	de	oposição	UNIDADE	NA	LUTA,	composta	por	TRIBO,	MLC	
(Movimento	Luta	de	Classes)	e		Independentes,	atua	na	base	dos	
trabalhadores	da	UFRJ,	apostando	em	uma	politica	de	mobilização	de	bases	e	
independência	de	classe,	exemplo	disso	foi	nossa	atuação	na	última	gestão	do	
SINTUFRJ	colocando	a	máquina	sindical	a	serviço	da	luta	para	enfrentamento	
da	conjuntura	de	Golpe	na	democracia	e	de	ataques	aos	direitos	a	classe	
trabalhadora,	bem	como	na	defesa	da	Universidade	pública	gratuita	e	de	
qualidade.	Construıḿos	o	Conselho	de	Delegados	de	Base,	combatemos	o	
assedio	moral	e	demos	resposta	na	mobilização	e	aos	ataques	a	nossos	ganhos	
judiciais.	Embora	tenhamos	teses	diferentes	para	o	CONFASUBRA	
comporemos	uma	chapa	na	defesa	das	teses	da	TRIBO	(tese	UNIR)	e	do	MLC,	
pois	entendemos	que	o	congresso	deve	servir	para	construirmos	as	respostas	
necessárias	para	o	momento	tão	difıćil	que	temos	vivido	nesta	conjuntura.	E	
para	tanto	precisamos	superar	todas	as	disputas	fraticidas	e	priorizar	as	
pautas	que	uniiquem	a	defesa	dos	interesses	da	categoria.

Dia Nacional de Luta
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Venham construir a Frente Base na Fasubra para que juntos possamos retomar as 
lutas em defesa dos interesses de nossa categoria, em defesa da educação pública e 
também em uma luta mais ampla com toda a classe trabalhadora para colocar para 
FORA TEMER, TODOS OS CORRUPTOS E SUAS REFORMAS, organizando os de baixo 
para derrubar os de cima.

Para nós da Frente Base, é necessário 
reorganizar as lutas, voltando a construir 
os comitês de mobilização nos locais de 
trabalho. Para nós a verdadeira libertação 
da classe trabalhadora será pelas lutas.

Por isso, defendemos que é preciso 
e possível construir um movimento con-
juntamente com todas as categorias da 
classe trabalhadora para derrotar todas 
as reformas e colocar para FORA TEMER 
E TODOS OS CORRUPTOS DO CONGRESSO 
NACIONAL! E ainda continuar avançando 
na pauta dos trabalhadores para a con-
strução de uma sociedade socialista, en-
terrando de vez esse sistema que nos con-
some todos os dias.

Cabe a nós, trabalhadoras e tra-
balhadores, construir em conjunto uma saída 
para o caos que assola nosso país. Sabemos 
que isto não se dará pela via eleitoral. Sabe-
mos que nossos sonhos e nossas vidas não 
cabem nas urnas, por isso temos que nos 
organizar em assembleias, fóruns e comitês 
para lutar contra os governos por todos os 
nossos direitos. Para isso, é preciso promov-
er a indignação pelas bases e por meio dela 

É preciso colocar para fora Temer 
e todos os corruptos do congresso na-
cional e suas reformas

Pela revogação da reforma tra-
balhista e da lei das terceirizações

Continuar a luta contra a reforma 
da previdência e pela revogação das 
reformas da previdência de FHC, Lula e 
Dilma

Contra a intervenção militar no 
estado do RJ

Contra alianças oportunistas e 
eleitoreiras que se pautam pela concil-
iação de classes

Promover mais ações que tratem 
centralmente a questão das opressões 
e trabalhar sempre e de maneira trans-
versal a luta contra o machismo, racis-
mo e LGBTfobia

Contra os cortes da educação
Contra o modelo de gestão da 

EBSERH proposta no governo Lula e im-
plantada no governo Dilma

Efetivação de todos os tra-
balhadores e trabalhadoras para o 
quadro permanente da Universidade

30 horas para todos, sem redução 

de salários
Estender o trabalho sindical sobre 

os terceirizados, politicamente, rompen-
do com o formalismo e atuando na def-
esa de que todos são trabalhadores da 
educação

Iniciar desde já as mobilizações na 
base pela campanha salarial de 2018

Construir e realizar uma greve uni-
ficada de servidores federais em 2018

Greve Geral e criação de comitês 
de lutas nos locais de trabalho para or-
ganizar as lutas pela base

Pela unidade da classe trabalhado-
ra para organizar as lutas nos sindica-
tos, movimentos sociais e populares. 
Unidade na luta não é aliança eleitorial 
oportunista!

Atuar no internacionalismo clas-
sista como forma de ruptura com esse 
sistema!

Disputar a consciência da classe 
trabalhadora e não buscar dar estabil-
idade ao regime: destruir o capital-
ismo e construir uma sociedade 
socialista!

construir uma alternativa a tudo que está nos 
sendo imposto. 

Somos contra o racismo, o machismo e 
a LGBTfobia. Estes são os pensamentos que 
sempre orientaram a Frente Base e que, nes-
ta tese, tentamos organizar através da defe-
sa de um sindicalismo combativo, baseado 
na independência de classe, que não instru-
mentalize a Federação pra defender nenhum 
político burguês e que tenha como eixo cen-
tral a transformação social da vida da classe 
trabalhadora. 

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓
✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

ORGANIZAR OS DEBAIXO PARA DERRUBAR OS DE CIMA!

Precisamos de uma FASUBRA que lute por:

NOSSA REALIDADE

ASSINAM ESTA TESE 
NA UFRJ:

NOSSOS REFERENCIAIS

PARTICIPE DA FRENTE BASE! VAMOS, JUNTOS, 
ORGANIZAR OS DEBAIXO PARA DERRUBAR OS DE CIMA!

  Resumo da Tese da Frente Base
para XXIII Congresso da Fasubra

@frentebase
(61)99271-5057

Leia a tese inteira em: 
http://frentebase.wixsite.com/base/confasubra

Gabriel de Melo - PR6  
(21) 98258-9556

Alzira das Neves Trindade 
– Prefeitura Universitária 

(21) 99615-6628
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Tese ao XXIII CONGRESSO DA FASUBRA

MANIFESTE-SE
Apresentação:

Desde a greve de 2017, cres-
ceu o questionamento das bases 
contra a direção majoritária da FA-
SUBRA, formada pelo MAIS e seus 
aliados (coletivo Sonhar e Lutar) e 
pelo PT/PCdoB, que por meio de 
consensos dirigem a Federação. Na 
greve de 2017, 31 universidades de-
sobedeceram a posição da diretoria 
e se mantiveram na luta. Isso deu 
origem a um Manifesto que ques-
tionou o desmonte, constituindo um 
movimento nacional de oposição de 
esquerda na FASUBRA.

MANIFESTO POR UMA 
FASUBRA DEMOCRÁTICA, 
TRANSPARENTE, CLASSISTA 
E COMBATIVA!numa 

Precisamos de uma nova 
direção que rompa os pactos de 
consensos com os Lulistas, que res-
peite as deliberações e não esconda 
informações da base, que defenda 
os interesses dos trabalhadores 
por meio da mobilização, inde-
pendência dos governos, reitorias 
e políticos corruptos (seja PMDB, 
PSDB, PT, PCdoB ou qualquer 
outro) e que enfrente os ataques de 
forma contundente. Não tem arrego!

Num momento em que fortes 
manifestações de rua repudiam o 
brutal assassinato da vereadora 
Marielle e a intervenção militar no 
RJ, que os servidores municipais 
São Paulo derrotam a reforma da 
previdência municipal do prefeito 
Dória e que greves da educação 
ocorrem em MG e outros estados, 
precisamos nos organizar para 
unifi car as lutas contra o governo 
corrupto de Michel Temer e garantir 
nossos direitos.

A maioria da direção vacila 
na campanha salarial de 2018

 Nos dias 02, 03 e 04/03 ocorreu 
a plenária nacional da FASUBRA, 
em Brasília. Após uma greve da 
categoria em 2017 e o recuo do 
governo na reforma da previdência, 
seria uma oportunidade para forta-
lecer a campanha salarial de 2018 
e começar a construir uma greve 
unifi cada para garantir aumento. 
Além disso, estávamos em boas 
condições para mostrar fi rmeza nas 
negociações específi ca e pautas 
como as 30 horas, a revogação da 
EBSERH e o reposicionamento dos 
aposentados. Mas infelizmente a 
maioria da direção da FASUBRA, 
optou pelo caminho inverso, man-
tendo o desmonte que eles prota-
gonizaram contra a greve passada .

A maioria da direção da FA-
SUBRA propôs que a base fi casse 
esperando a “evolução das ne-
gociações” e queriam aprovar um 

rebaixamento do índice acertado 
com FONASEFE (Fórum dos Fe-
derais) e incluir um parcelamento: 
aceitariam parcelar em 4 anos um 
índice de 21%. Além de parecer feliz 
com a ideia do governo se compro-
meter com o retorno da FASUBRA 
para a mesa de negociação com 
a EBSERH. Se contrapondo esse 
erro, surgiu a alternativa apresen-
tada pelos ativistas que integram 
o Manifesto agrupando delegados 
da UnB, UFRJ, UNIFESP, UFF, 
UFAL, Unirio, UFRRJ e diretores 
do SINTUFF e ativistas do COM-
BATE, obtendo apoios de várias 
universidades.  Nossa proposta 
alternativa: a) Que deveríamos 
exigir na negociação salarial o 
índice de 25% indicado pelo fórum 
dos servidores federais; b)  Que os 
servidores federais já aprovassem 
a construção da greve, pois sem 
greve, paralisações, protestos de 
rua,marchas, não haverá nenhuma 
perspectiva de se abrir negociação, 
de fato; c) Que essa greve unifi cada 
fosse sobre os eixos: REAJUSTE 
DE 25% DE UMA VEZ; PELAS 30H 
A TODOS; PELA REVOGAÇÃO DA 
EBSERH; PELO

REPOSICIONAMENTO DOS 
APOSENTADOS NA CARREIRA 
E PELA ISONOMIA DOS

BENEFICIOS. Após muita 
pressão, a direção recuou e retirou 
sua proposta de parcelamento de 
21% e anunciou a incorporação da 
pauta alternativa.

A direção majoritária da 
Fasubra está na 
contramão das Lutas 

A classe trabalhadora mostrou 
ousadia em 2017, protagonizando a 
maior greve geral e a maior marcha 
a Brasília de nossa história. Esse 
processo de lutas, com um recorde 
de greves, impediu que se votas-
sem a reforma da previdência. Os 
servidores da base da FASUBRA 
foram parte dessa batalha e estive-
ram na vanguarda do movimento. 

Infelizmente a direção majo-
ritária da FASUBRA fez o oposto: 
desmontou a greve de 2017, não 
convocou plenária nacional em 
janeiro (nem em fevereiro) e tem 
como eixo defender Lula e partici-
par dos palanques eleitoreiros do 
ex-presidente e nada fez contra o 
decreto que extingue cargos, o que 
desarma nossa categoria.

Somos contra esse acordo 
nacional que pretende salvar a pele 
de Temer, Aécio, Lula e todos os

corruptos. 
É preciso lutar! Manifeste-se:
- Contra os planos de ajuste 

fi scal e reformas do Banco Mundial 
e do FMI; 

_Solidariedade a luta do povo 

Turco e Iraniano;
 - Fora Temer, as reformas e 

todos os corruptos! 
_Calendário de lutas e Greve 

geral
-Punição e confi sco dos bens 

dos políticos e empresários cor-
ruptos, das empresas envolvidas 
na Lava Jato;

- Não vamos pagar pela crise! 
Em defesa dos salários, serviços 
públicos estatais, do emprego! 
Suspender o pagamento da dívida 
pública e destinar esses recursos 
para áreas sociais! 

- Confi sco dos valores devidos 
pelas empresas sonegadoras da 
previdência;

Em defesa dos HU's
JÁ CHEGA! REVOGAÇÃO 

IMEDIATA DA EBSERH
 A direção da FASUBRA tem 

que organizar a luta contra a Ebserh 
.Os problemas dos HU’s foram 
apresentados na última plenária 
nacional da FASUBRA, pelos ati-
vistas dos Hospitais. Anteriormente, 
no encontro de HU’s, as delegações 
do HUAP, HUJBB e outros hospitais 
haviam feito inúmeras denúncias. 
Foi a pressão da base dos HU’s 
que inseriu a luta contra a Ebserh 
na campanha salarial de 2018.  
Infelizmente, a direção majoritária 
da Federação abandonou a luta 
pela revogação da Ebserh e mes-
mo após a plenária secundarizou 
esse item na pauta da campanha 
salarial.  O congresso da FASU-
BRA será uma oportunidade para 
organização da categoria nos HU’s 
e a retomada da mobilização contra 
a Ebserh como uma reivindicação 
central.

_  Defender a retomada dos 
HU's 100% SUS, com gestão 
estatal;

 _ Reafi rmar posição contraria a 
Ebserh, exigindo sua revogação em 
cada Instituição e em nível nacional .

Em defesa das 30h para todos 
Uma das principais lutas da 

categoria é a jornada de 30h sema-
nais. Essa reivindicação ganha mais 
importância quando pensamos nos 
problemas da mobilidade urbana 
(horas perdidas no trânsito, longas 
distâncias, etc).  Todas as pesqui-
sas confi rmam que a redução da 
jornada incentiva a produtividade e 
possibilita qualidade de vida. Além 
disso, há tecnologia sufi ciente para 
se reduzir a jornada (sem redução 
salarial) gerando mais postos de 
trabalho. Sendo assim, o antigo slo-
gan “TRABALHAR MENOS, PARA 
QUE TODOS TRABALHEM”, é 
mais atual que nunca.

As 30h são legais! Um direito 

previsto em leis Vários sindicatos 
realizaram lutas fortes, conquistan-
do avanços em alguns locais. Nossa 
luta está amparada em leis. O RJU 
(Art 19) permitem a jornada de 30h 
semanais (6h diárias). Órgãos como 
o STF, baseados no RJU, fi xou 
jornada de 30h semanais (com 
expediente de 12h as 19h). Temos 
ainda a Constituição federal (Art 7, 
Inciso XIV) e o decreto 4836/2003 
(que altera o decreto 1590/95). Em 
cada instituição a Autonomia Uni-
versitária (Art 207 da CF) garante 
que as instituições tomem decisões 
administrativas para defi nir seu 
funcionamento, objetivos e fi nali-
dades. Os acordos coletivos locais 
estão normatizado pelo decreto N 
7944/2013 e a convenção 151 da 
OIT garantindo a solução de con-
fl itos no âmbito do serviço público. 
Não aceitamos divisão da categoria: 
não se pode discutir caso a caso!

Nessa luta esbarramos na 
resistência de Reitores e procura-
dores que procuram mil desculpas 
para inviabilizar nosso direito. Além 
da intromissão do governo federal, 
via CGU, ou o poder judiciário via 
o MPF. Eles fazem manobras para 
burlar as leis e não conceder as 30h. 
Como o decreto 4386/2003 fala de 
“atividades contínuas de regime de 
turnos ou escalas, em período igual 
ou superior a doze horas

ininterruptas” essas autori-
dades inventam que a jornada 
somente pode ser aplicada a 
algumas unidades em cada ins-
tituição. Infelizmente esta teoria 
sem fundamento foi assimilada 
pela direção majoritária da Fasubra 
e em várias universidades a luta 
entrou num impasse. O objetivo dos 

gestores, com essa teoria é uma só: 
dividir a categoria e enfraquecer a 
nossa luta, debatendo caso a caso, 
colocando um setor contra o outro. 
Ou seja, se seguirmos essa lógica, 
setorizada, deixaremos parte da 
categoria descoberta do direito as 
30h, criando assim duas cargas 
horarias, perdendo força.

 A única saída é reivindicar, con-
forme a lei, 30h para todos. Somos 
funcionários da universidade e não 
do departamento “x” ou unidade “y”. 
Realizamos atividades integradas, 
como parte da engrenagem da 
universidade, conforme estatutos 
de cada Instituição. Cada faculdade, 
instituto, hospital, compõe um todo 
que garante o ensino, pesquisa e 
extensão. Sendo assim, baseados 
no decreto 4386/2003, fi ca evidente 
que as universidades possuem 
“atividades contínuas” em período 
“igual ou superior a doze horas” 
(independente se uma unidade 
individualmente não funcione assim 
no momento). Esta luta tem que ser 
nacional, unifi cada pela FASUBRA. 
Para isso a direção majoritária tem 
que enfrentar as manobras interpre-
tativas dos reitores, procuradores, 
etc, e defender 30h para todos.

Precisamos 
nos organizar!

Já se manifestaram militantes 
da UFRJ, UFF, UnB, UFRRJ, 
UFPA, UFRA, UFAM, UFU, UFR-
GS, FURG

Manifeste-se você também
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