Fórum das Entidades Nacionais dos Servidores Públicos Federais
ANDES-SN – ANFFA-Sindical – ASFOC-SN – ASMETRO-SN – ASSIBGE-SN
CGTB - CNTSS – CONDSEF – CSPB - CSP/CONLUTAS – C.T.B – CUT - FASUBRA
FENAJUFE - FENAPRF – FENASPS – INTERSINDICAL - PROIFES – SINAIT-SINAL
SINASEFE – SINDIFISCO-Nacional – SINDIRECEITA – SINTBACEN – UNACONSindical

Relatório da Reunião do FONASEFE – Forum das Entidades Nacionais
dos Servidores Públicos Federais – 29.8.17
Local: Sede da FASUBRA, 16 horas.
Entidades presentes: ANDES-SN (Eblin Farage e Giovanni Frizzo) - ASFOCSN (Paulo H. Garrido e Apoena Faria/Assessoria) – ASSIBGE-SN (Nelson
Thomé) - CONDSEF (Rogério Expedito e Denilma Magalhães) CSP/CONLUTAS (Eblin Farage) - FASUBRA (Darci C. Silva e Rogério
Marzola) – FENAJUFE (Adriana Faria) - SINASEFE (Paulo Reis, Gleice Mari
de Almeida e Sérgio Rodrigues) - SINTBACEN (Del Santos, Enildo Amaral e
João Porto).
Pauta aprovada:
1. Informes das Entidades;
2. Avaliação dos Materiais;
3. Análise das propostas da Campanha Nacional;
4. Definição da data de reunião com os coletivos jurídicos; e
5. Encaminhamentos.
Iniciou-se a reunião às 16h30 e os trabalhos da Mesa Diretora ficaram sob
responsabilidade de Darci C. Silva (FASUBRA) e Gleice Mari de Almeida
(SINASEFE) com a relatoria de Marcelo Vargas (CNESF).
1. Informes das Entidades.
ANDES-SN - No último final de semana realizamos um Seminário Nacional
Integrado em que debatemos questões relativas ao combate às opressões e
defesa de pautas para avançar nessa luta. As seções sindicais estão
realizando assembleias para deliberar sobre a paralisação no dia 14 de
setembro, até o momento todas estão aprovando a paralisação. No próximo
final de semana temos reunião da coordenação nacional da CSP Conlutas na
qual levaremos esta agenda para ser aprovada pelo conjunto de entidades
ligadas à nossa Central.
ASFOC-SN – Paralisação de 24 horas com atividades e mobilização. Dia
30.8.17 – Greve de 24 horas – Ato no Rio de Janeiro unificado com Fórum RJ,
Saúde e Educação, Ato no Arquivo Nacional , Ato na FIOCRUZ (Em defesa da
FIOCRUZ). Ato em Brasília no Ministério do Planejamento em articulação com
o FONACATE. Dia 14.8.17 – Paralisação de 24 horas em articulação com o
FONASEFE. ASFOC-SN também fará Ato/panfletagem nas datas de 4.9.17 Debate na ENSP (Boulos e Boff) e debate do congresso interno (06/09) – o
sindicato também aderiu aos grito dos excluídos em 07/09.
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ASSIBGE-SN – A ASSIBGE-SN seguindo o calendário aprovado na Reunião
Ampliada dos SPF’s, buscou os Fóruns estaduais para participar e organizar os
atos propostos como no dia 30.8.17 em vários Estados e estamos
encaminhando o dia 14.9.17 com atos, mobilizações e paralisações.
CSP/CONLUTAS – A CSP/CONLUTAS dá continuidade, junto as suas
entidades a necessidade de ampliação de mobilização dos/das trabalhores/as,
visando contruir uma nova greve geral . Nesse sentido incorporou o calendário
aprovado na Reunião Ampliada do FONASEFE e está construindo nos Estados
a construção, visando o dia 14 de setembro. A CSP/CONLUTAS tem buscado
articulação com categorias em campanha salarial nesse período, com
metalúrgicos e bancários. Está nos preparativos para o III Congresso Nacional
da Central, momento importante para definição política da Central.
FASUBRA - A FASUBRA esteve em uma reunião com a ANDIFES, onde foi
debatido o processo de cortes orçamentários e desmonte do Estado pelo
Governo Federal. A iniciativa objetivou buscar alianças em estratégias de
resistência que passam pela discussão na comunidade universitária , na
interação com a sociedade, e na busca de iniciativas parlamentares. Almeja-se
com isto impulsionara resistência popular e restringir oa ataques pelas ações
na Câmara e no Senado. Dando sequência à reunião ampliada do FONASEFE,
estamos dando encaminhamento em nossa base, com uma paralisação
nacional no próximo dia 14 de setembro, buscando unidade com servidores
públicos, metalúrgicos e demais categorias em luta. Serão realizados atos nos
Estados e um ato nacional em Recife/PE, visando impulsionar a pressão
popular sobre os parlamentares e sobre o governo federal, cujo ministro da
educação é de Pernambuco.Estamos preparando panfleto nacional de
denúncia do pacotão contra os servidores, os cortes orçamentários e as
reformas que subtraem direitos. Na sequência do Dia Nacional de paralisação,
teremos Plenária Nacional de nossa categoria nos dias 15,16 e 17 de
setembro.
SINTBACEN – O SINTBACEN tem mantido a base informada sobre os
desdobramentos dos ataques sofridos pelos servidores, observando grande
dificuldade em mobilizar os quadros do BC para manifestações mais efetivas.
No entanto, verificamos que há indícios de maior movimentação dados aos
ataques que estamos recebendo em nosso plano de saúde e pela ameaça de
adiamento dos reajustes acordados com o governo em 2015. Continuamos
com conscientização da base, procurando a mobilização nas manifestações.
SINASEFE – O Sinasefe terá plenária nacinal nos dias 9 e 10 de setembro.
Aprovado pela DN o chamado ao dia 14 de setembro. Informa-se os vários
caso de perseguição aos servidores e de Insitutos Federais, uma caso
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emblemático é o de Câmpus Abelardo Luz, câmpus situado em um
assentamento da região de Santa Catarina, onde setores do agronegócio
dizem preferir que o Câmpus feche a que ele fique em um assentamento do
MST. Acusam Ricardo Velho e Maicon Fontaine, servidores do IFC de serem
comandados pelo MST e assim o câmpus também. A polícia federal apreendeu
celulares e computadore destes servidores no dia 16.08.2017, trata-se para
nós um clara perseguição IFC e ao MST e aos lutadores do movimento
sindical, conclamos a todas entidades do Fonasefe seu apoio solidariedade aos
IFC e aos citados servidores.
2. Avaliação dos Materiais.
Aprovado a cartilha sobre o PDV, que será finalizada pela CONDSEF/ASFOCSN. A respeito do jornal, este ponto será discutido na próxima reunião do
FONASEFE do dia 12.9.17. Sendo necessário que cada uma das entidades
envie um parágrafo sobre as consequências do ajuste fiscal em seus locais de
trabalho até o dia 4 de setembro – segunda-feira. O parágrafo deve conter
dados objetivos que vão compor um quadro informativo. Ex: A redução da
Justiça Eleitoral significa a extinção de mais de 900 zonas eleitorais
prejudicando gravemente a fiscalização do processo eleitoral.
A FENAJUFE ficou responsável por fazer uma síntese dos textos do jornal e
enviar ao SINAIT para que esse faça sua diagramação.
3. Análise das propostas da Campanha Nacional.
Foi analisado as peças de comunicação para serem utilizadas para a
Campanha Nacional tais como: vídeos, capa de facebook, busdoor, adesivos,
cartaz, spots de rádio, áudios para WhatsApp, etc. As entidades vão trazer
orçamentos para serem discutidos e definidos na próxima reunião do
FONASEFE do dia 12.9.17.
4. Definição da data de reunião com os coletivos jurídicos.
Este ponto de pauta ficou para ser discutido na próxima reunião do FONASEFE
do dia 12.9.17.
5. Encaminhamentos.
1. O SINASEFE vai trazer material para ato do dia 14.9.17 para ser
analisado na próxima reunião do FONASEFE do dia 12.9.17.
2. Definir a elaboração do Jornal do FONASEFE.
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3. Que as entidades do FONASEFE enviem até segunda-feira, dia 4/09,
as matérias (um parágrafo) sobre os ataques aos servidores. Envio da
matéria sobre campanha salarial e ataques aos servidores (últimas
medidas: adiamento de reajustes, aumento da contribuição
previdenciária, aumento na escala das carreiras, etc) - ANDES até do
dia 1º/09. Até o dia 05/09 envio das versões finais dos textos do jornal.
Avaliação das entidades quanto aos textos até o dia 08/09. A
diagramação será no dia 11/09 e a versão final diagramada será
apresentada no dia 12/09, na reunião.
4. Enviar Ofício para a FUP – Federação Única dos Petroleiros, FNP –
Federação Nacional dos Petroleiros, Federação dos Bancários,
FENTECT - Federação Nacional dos Trabalhadores em Empresas de
Correios e Telégrafos e Similares, CONTRAF – Confederação Nacional
dos Trabalhadores do Ramo Financeiro, convidando estas entidades
para reunião para discutir ações conjuntas e informando a disposição do
Fonasefe em construir lutas unitárias com estes setores no segundo
semestre, uma vez que estão em campanha salarial, tendo como marco
inicial o dia 14.09.2017, data aprovada pelo setor de metalúrgicos.
5. A próxima reunião do FONASEFE será no dia 12.9.17, às 14 horas
(COM POSSIBILIDADE DE MUDANÇA DE HORÁRIO), na sede do
ANDES-SN, com a seguinte pauta:
1. Informes das Entidades;
2. Aprovação dos materiais;
3. Definir data para reunião com os coletivos jurídicos; e
4. Encaminhamentos.

Relatório elaborado por Darci C. Silva (FASUBRA) e Gleice Mari de Almeida
(SINASEFE) com a relatoria de Marcelo Vargas (CNESF).

Saudações Sindicais
FONASEFE
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