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
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Relatório da Reunião do FONASEFE - Fórum das Entidades
Nacionais dos Servidores Públicos Federais e FONACATE – Fórum
Nacional Permanente das Carreiras Típicas de Estado - 16.11.17.
Sede da CONDSEF, 14 horas.
Entidades presentes: ANDES-SN (Jacob Paiva) – ANFFA-Sindical (Oscar de
A. Rosa Filho) – ASFOC-SN (Apoena Faria/Assessoria) - ASSIBGE- SN
(Cleiton Camargo Batista) – CONDSEF (Rogério Expedito e Denilma
Magalhães) - CSP/CONLUTAS (Gibran Jordão, Saulo Arcangeli, Eduardo
Zanata/Assessoria) – FASUBRA (Robertinho, Antonio Warner Lucas Alves) –
FENAJUFE (Edmilton, Adriana Faria, Erlon Sampaio) – FENAPRF (Itler José
de Oliveira) - FENASPS (Carlos Roberto dos Santos e Laurizete A. Gusmão) SINAIT (Marco Aurelio Gonsalves) - SINASEFE (Ricardo Eugênio, Williamis da
Silva Vieira, Márcia Raquel A. de Carvalho, José Xavier Filho, Weliton C.B.
Rosário e Paulo Reis) - SINDIRECEITA (Breno Rocha).
Entidades observadoras: DNIT (Paulo Moreira Neto, Luiz Heleno e Claudiene
Anjos) – DIEESE (Max Leno de Almeida e Alessandra Cadamuro).
Pauta:
1) Informes das Entidades; e
2) Desdobramentos da Reunião do FONASEFE/FONACATE dia 7.11.17.

Iniciou-se a reunião ás 14h25 e os trabalhos da Mesa Diretora ficaram sobe
responsabilidade de Saulo Arcangeli (CSP/CONLUTAS) e Márcia Raquel A.
Carvalho (SINASEFE), com a relatoria de Marcelo Vargas (CNESF).

1) Informes das Entidades.

ANDES-SN - Realizamos um seminário sobre 100 anos da Revolução Russa,
em 9-11, e uma Reunião com entidades sindicais, movimentos sociais,
movimento estudantil e partidos de esquerda para discutir o processor de
reorganização da classe trabalhadora, em 11-11. Ambas no Rio de Janeiro. A
diretoria esteve reunida para preparar o caderno de textos do próximo
Congresso, que acontecerá em Janeiro de 2018, em Salvador. Enviamos
circular para base e para direção nacional convocando para a Caravana do dia
28 em Brasília. Nos dias 24 e 25-11 acontecerá o Encontro do Coletivo Jurídico
do ANDES-SN, na sede do sindicato em Brasília.
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ASSIBGE-SN - A ASSIBGE fará uma Reunião de Direção Nacional, segundo
maior fórum da categoria, entre os dias 24 e 27 de novembro, o que acabará
por dificultar a participação no marcha do dia 28/11, mas está havendo o
encaminhamento aos núcleos sindicais para tentar assegurar que sua
militância estará presente. A ASSIBGE participará também na audiência
pública da CDH do Senado Federal, no dia 20/11.
CSP CONLUTAS –
Protestos em fábricas e rodovias, paralisações,
travamentos em rodovias marcaram o de Dia Nacional de Lutas de 10 de
novembro por todo o país. Trabalhadores de várias categorias realizaram
atrasos na entrada dos turnos, passeatas e assembleias em diversas empresas
e locais de trabalho. Manifestantes também ocuparam estradas e avenidas em
várias capitais, contra as reformas do governo Temer.A produção da indústria
em várias cidades foi afetada por mobilizações realizadas por categorias como
metalúrgicos, químicos, petroleiros e têxteis. Operários da construção civil,
rodoviários, bancários, trabalhadores dos Correios, servidores públicos,
quilombolas e indígenas, entre outras categorias, também realizaram
manifestações. Importantes estradas e avenidas nas capitais também foram
palco de protestos, reunindo manifestantes do movimento sindical, popular e de
luta contra as opressões. A central participou das manifestações que ocorreram
após a Comissão Especial da Câmara dos Deputados ter aprovado a PEC 181,
que proíbe o aborto até mesmo em casos de estupro e de risco à vida da
mulher. Nesta segunda-feira (13), mulheres atenderam o chamado e tomaram
as ruas de dezenas de cidades do país. Manifestantes se reuniram em, pelo
menos, 25 capitais e cidades, dando um forte recado aos corruptos e
machistas do Congresso: não vamos aceitar essa PEC (Proposta de Emenda
Constitucional) absurda. Com o tema “Abaixo o genocídio negro, o governo
Temer e suas reformas”, de 10 a 25 de novembro, ocorre pelo país a Marcha
Nacional das Periferias, que contará com 15 dias intensos de mobilização,
passeatas, atos, atividades culturais e palestras. Iremos cobrir de lutas o mês
da Consciência Negra. Já estão previstas atividades em pelo menos 25
cidades: São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ), Juiz de Fora (MG), Florianópolis
(SC), Teresina (PI), São Lourenço da Mata (PE), São Luís (MA), Natal (RN),
Belém (PA), entre outras capitais.

FENAJUFE - Participamos das mobilizações do dia 10 nos Estados.
Promovemos atos contra a extinção da Justiça do Trabalho em alguns estados,
com assembleias e/ou Atos. Na XXI Plenária Nacional da Fenajufe realizada
entre os dias 9 a 12 de novembro passado, aprovou cumprir o seguinte
calendário: Incorporar no calendário da Fenajufe e de suas entidades filiadas a
jornada de lutas aprovada pelo Fonasefe, o qual indica as seguintes datas:
27/11- Participação na audiência - 27 de novembro - Participação na audiência
pública e entrega de documentos exigindo a não aprovação de projetos contra
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os servidores; 28/11 - Caravanas a Brasília e cerco ao Congresso Nacional
contra a Emenda Constitucional 95/16 e as reformas e em defesa dos serviços
públicos; algumas entidades de base aprovaram paralisação de 24 horas neste
dia.
29/11 - Visitas ao aos ministros do STF e entrada de ações contra a MP
805/17, que eleva a contribuição previdenciária e congela os reajustes dos
servidores do Executivo, e contra a Emenda Constitucional 95/16, que congela
por 20 anos o orçamento público.
Além disso, também aprovou as seguintes diretrizes a partir da análise da
Conjuntura:
1. Manter a independência de classe da Fenajufe, sem transigir em princípios e
direitos, e sem se render atalhos ou desvios característicos da política
conciliação de classes, seguindo a unidade e o enfrentamento para derrotar, de
vez, as reformas e derrotar o governo e seus projetos.
2. Seguir a discussão e a mobilização de nossas bases e a unidade com todos
os segmentos dos trabalhadores; organizando assembleias por local de
trabalho e estimulando os comitês populares contra as reformas e em defesa
da Greve Geral.
3. Fomentar e construir uma grande mobilização da classe trabalhadora para
interromper esse ciclo de ataques. A unidade que possibilitou a greve geral de
28/4 é condição necessária para um movimento igual ou superior, mais que
necessário para fazer frente à dimensão dos ataques em curso. O campo
combativo e classista do movimento sindical deve aglutinar forças e se
empenhar na construção de grandes lutas, rumo a uma nova greve geral, que
una trabalhadores do serviço público com todos os demais setores da classe,
contra o desmantelamento do Estado e dos direitos a muito custo
conquistados.
4. Construir uma alternativa para a classe trabalhadora e seguir com a luta
para derrubar Temer e todos os corruptos do congresso nacional, exigindo a
investigação e punição de todos os corruptos e corruptores.
5. Fora temer e todos os corruptos!
Outros Calendários:
24/11 – I Encontro Nacional de Saúde e Qualidade de Vida no Trabalho
(realização Fenajufe e Fenajud)
25/11 – 1º Encontro do Coletivo Nacional de Saúde da Fenajufe
02/12 – Realização do Contec e Conan
SINAIT – Mobilizado contras as Reformas Trabalhista e Previdenciária. Na luta
pelo cumprimento do acordo da regulamentação do Bônus, indenização de
fronteira. Vamos participar das mobilizações dos dias 27 e 28 de novembro de
2017. Medida judicial contra a MP 805. Ações coletivas – Na justiça federal.
Denunciar a MP 805 na O.I.T. Participamos do evento do dia 10.11.17.
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SINASEFE - Nos dias 1 a 3 foi realizado Seminário Nacional de carreira, e na
sequência nos dias 4 e 5 foi realizada plenária nacional do Sinasefe, que
aprovou os seguintes encaminhamentos: Realização de Seminário de
estratégia de luta para o próximo período, antes da plena que antecede o
Congresso conjunto com demais entidades; Greve de 24 horas no dia
10/11/2017;Acompanhar calendário do Fonasefe em relação à MP 805, porém,
chamando a retomada da CNESF para essa ação; Realização de rodada de
assembleia nas bases, com indicativo de caravana e paralisação por ocasião
da votação na Câmara da MP 805, priorizando as atividades nos locais de
trabalho; A plenária 152ª orienta as seções que realizem assembleias para
definir ações possíveis para o dia 10/11/2017; Combate em todas as frentes
contra a MP 805 que eleva a alíquota da Previdência de 11 para 14% e adia o
reajuste e reestruturação de carreiras para o funcionalismo público federal;
Construir com as entidades do funcionalismo público ações radicalizadas nos
estados; Construir caravanas conjuntas com outros setores do funcionalismo
público contra a MP 805 e demais ataques à classe trabalhadora. Que as
seções intensifiquem e mantenham as mobilizações. Paralisações com ações
de rua quando do envio da reforma da Previdência ao Congresso. Repúdio e
Luta contra a PEC 366 que propõe instituir a cobrança de mensalidades nas
instituições públicas do ensino superior e convocar reunião nacional com
entidades que lutam por educação para tratar de luta contra a referida PEC; O
Sinasefe deve propor ao Fonasefe, e/ou, entidades interessadas a realização
de plenárias conjuntas para discutir o desmonte do Estado e ações em defesa
de um serviço público de qualidade. Tais plenárias devem ser realizadas no
âmbito regional, estadual e nacional.Realizar plenária conjunta da Fasubra
Andes e Sinasefe; Nota Pública de apoio ao movimento paredista com o
objetivo de armar a base e sinalizar para o governo a disposição e mobilização
da categoria, que também poderá a qualquer momento aderir ao movimento. A
carta será encaminhada também ao Fonasefe.
2) Desdobramentos da Reunião do FONASEFE/FONACATE dia 7.11.17.
As entidades presentes discutiram sobre o ponto de pauta e foram
apresentados os seguintes encaminhamentos e calendário:
Encaminhamentos e calendário:
 Aprovado o teor dos ofícios solicitando audiências com os presidentes
da Câmara e Senado, líderes do governo e da oposição nas duas casas.
Além das assinaturas do Fonasefe e do Fonacate, todas as entidades
assinarão nominalmente os ofícios, que serão protocolados até
segunda-feira(20.11.17).
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 Após apresentação da versão inicial, foi aprovada a carta à população
convocando a luta contra o pacote de maldades de Temer que atinge o
funcionalismo e os serviços públicos. Algumas alterações foram
propostas no texto: incluir anulação da Lei da Terceirização; inclui,r no
calendário, o dia 29.11- ato público e entrega de documento no STF
para anunciar ação jurídica contra a MP 805; e alterar a redação do
primeiro parágrafo para melhor dialogar com a população. Será
disponibilizada amanhã,17.11, a versão final para as entidades
divulgarem.
 Cartaz de divulgação da caravana do dia 28.11 : aprovada a arte, com
algumas alterações. Será disponibilizado para as entidades divulgarem.
 Aprovar os seguintes encaminhamentos da reunião do FONASEFE e
FONACATE com os coletivos jurídicos, realizada no dia 14.11.17 :
 Intervenções jurídicas em duas frentes:
i. As entidades nacionais (Federações e Confederações)
ingressarão como amicus curiae nas duas ADins que
foram ajuizadas pelo PSOL e pela ANAMATRA, AMB e
AJUFE, que estão sob a relatoria do Ministro
Lewandowski, no STF.;
ii. As entidades de base (sindicatos vinculados às entidades
nacionais e sindicatos nacionais) ingressarão em primeiras
instâncias com ações coletivas, de acordo com a temática:
uma para questionar a alíquota de 14% e outra para
questionar o congelamento dos reajustes.
 Denúncia na O.I.T: as entidades que integram o FONASEFE e
FONACAT apresentarão Denúncia à OIT pela violação à
Convenção n. 151, ratificada pelo Brasil, por descumprir acordos
celebrados com as entidades.
 Solicitar a todas as entidades do FONASEFE que encaminhem
para o e-mail da Coordenação: cnesf@cnesf.org.br os
documentos relativos aos acordos firmados com o governo para
subsidiar denúncia a O.I.T. Que enviem até o dia 25.11.17.
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 Aprovar o seguinte calendário :










20/11 (Segunda Feira) – Audiência Pública na CDH – Senado Federal,
as 14:30. Essa audiência pública vai debater no Senado Federal a
defesa dos serviços públicos e o pacote de maldades do governo
Temer contra o funcionalismo.
21/11 (Terça-Feira) - Audiência Pública, ás 9h, organizada pela
ANDIFES na câmara dos deputados para discutir a crise das
universidades públicas.
20 e 21/11(Segunda-feira e terça-feira) : Indicar atividades conjuntas
nos aeroportos(estados e DF).
27/11 (Segunda-Feira) - Audiência Pública com o tema: “Qual serviço
publico que queremos?” , no auditório Nereu Ramos, na Câmara dos
Deputados, às 14:00hs. Organização: FONACATE.
28/11(Terça-Feira) - Caravana nacional do funcionalismo a Brasília,
com manifestações na esplanada dos ministérios.
29/11 (Quarta-Feira) – Ato público no STF, às 14h, para anunciar ação
jurídica contra a MP 805 e a EC 95.

Obs1 : No Congresso, serão entregues documentos para as
lideranças e parlamentares, exigindo o voto contrário aos projetos
e medidas que atacam os servidores públicos.
Obs2 : Orientar que as entidades se mobilizem na Câmara dos
Deputados, agendando com parlamentares nos gabinetes durante
o dia 27.11, e façam placas e faixas com o dizer “Contra o
desmonte do serviço público”, dentre outros, para abordar os
parlamentares.

 Sobre a organização do Dia 28.11.17 : Caravana nacional do
funcionalismo a Brasília.
 Concentração, às 9h, na Praça dos Três Poderes.
 Infraestrutura: Confeccionar faixas, garantir vuvuzelas, instalação
de banheiros químicos, água, segurança, tenda, carro de som e
ônibus para as caravanas. O total será rateado entre as
entidades que compõem o FONASEFE.
 As entidades devem prever quantitativo de participantes na
caravana e enviar, até segunda-feira, dia 20.11. Além disso,
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devem informar o valor que podem contribuir para garantir
deslocamento de ônibus, principalmente do entorno, sendo que o
valor mínimo acordado é de R$ 2.500,00 por entidade.
Obs : Os depósitos podem ser efetuados na conta da CNESF/ANDESSN:
Conta da CNESF/ANDES-SN
Banco do Brasil
Agência: 2883-5
Conta corrente: 437.525-4
Código Identificador: 2014-1
CNPJ do ANDES-SN: 00.676.296.0001-65
Pedimos que as entidades enviem para o e-mail da Coordenação:
cnesf@cnesf.org.br os comprovantes de depósitos para identificar os
respectivos pagamentos.
 Próxima reunião dos Coletivos Jurídicos do FONASEFE e FONACATE
será no dia 22.11.17, no ANDES-SN, ás 9 horas.
 Próxima reunião do FONASEFE/FONACATE será no dia 22.11.17, às 14
horas, no ANDES-SN, com a seguinte pauta:

1. Informes das Entidades.
2. Preparação do dia 28.11.17.
3. Encaminhamentos.
Relatório elaborado por Saulo Arcangeli (CSP/CONLUTAS) e Márcia Raquel A.
Carvalho (SINASEFE) com a relatoria de Marcelo Vargas (CNESF).
Saudações Sindicais

FONASEFE/FONACATE
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