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Relatório da Reunião do FONASEFE - Fórum das Entidades 
Nacionais dos Servidores Públicos Federais – 31.5.17. 

 

Sede do ANDES-SN, 15 horas. 
 
 
Entidades presentes: ANDES-SN (Renata Rena, Giovanni Frizzo e Wanderley 
Padilha) – ASFOC-SN (Apoena Faria/Assessoria) - CONDSEF (Rogério 
Expedito) - FASUBRA (Rolando R. M. Júnior e Darci C. Silva) – FENAJUFE 
(Adriana Faria e José Aristéia) – SINAIT (Marcos Aurelio Gonsalves) - SINAL 
(Daro Marcos Píffer) - SINASEFE (Paulo Reis e Reinaldo Martins). 
 

Entidades observadoras:  
 

Pauta: 

1.  Informes das Entidades; 
 

2.  Avaliação da Marcha do dia 24.5.17; 
 

3. Novo calendário e Encaminhamentos. 
 

A reunião teve início ás 15h35 e os trabalhos da Mesa Diretora ficaram sob 
responsabilidade de Wanderley Padilha (ANDES-SN) e Rogério Expedito 
(CONDSEF)  com a relatoria de Marcelo Vargas (CNESF). 
 

1. Informes das Entidades. 
 

ANDES-SN - O ANDES-SN realizou no último dia 25 a reunião conjunta dos 
setores das Estaduais e Municipais em conjunto com o Setor das Federais. Foi 
realizada a avaliação da Marcha #Ocupe Brasília, a qual foi pontuada como 
muito positiva.  Foi destacada a importância da articulação de todas as 
regionais e seções sindicais do ANDES/SN que não mediram esforços para o 
envio e construção do dia 24/05. Na avaliação de conjuntura realizada, foi 
observado o fato de que sendo os setores um espaço deliberativo, era 
importante que se colocasse a proposta de que diante da brusca modificação 
da conjuntura, se faz urgente que o debate para além do “FORA TEMER”, 
fosse feito pelas bases, atualizando nossas consignas que, se necessário, 
poderão ser reavaliada no CONAD que ocorrerá em julho de 2017. Foi 
destacada a importância do encaminhamento do debate para as bases, uma 
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vez que algumas seções já inclusive iniciaram essa discussão. A nova reunião 
dos setores para o dia 08 de junho em São Paulo. 
 
ASFOC-SN - Semana de aniversário de 117 anos da FIOCRUZ. A ASFOC-SN 
cobrou de Conselho Deliberativo 2017/21; que tomou posse ontem , manifesto 
contra as reformas como primeiro ponto de pauta a ser deliberado. Entregou 
carta a parlamentares em encontro com o legislativo, na FIOCRUZ, evento de 
programação do aniversário. Realiza oficinas temáticas sobre a reforma da 
previdência, em feira de atividades na FIOCRUZ. Segue cumprindo agenda de 
assembleias por unidades. Indicativo de assembleia Geral para 09/06, na 
pauta: Diretas já na perspectiva da nova greve geral. 
 
CONDSEF -  A CONDSEF/FENADSEF  avaliou que a marcha foi a maior da 
historia de Brasília  tirando a truculência militar foi perfeita a organização e a 
resistência dos caravaneiros em nossa avaliação cada atividade tem sido 
melhor que a outra e para isto precisamos construir uma greve geral maior que 
a do dia 28 de abril. Assim diante disto estaremos chamando plenária no dia 13 
ou 14  para construção da greve geral que será convocada pelas centrais. 

SINAIT – O SINAIT na luta contra da Previdência e Reforma Trabalhista. 
Mobilizado pela MP 765. Reunião hoje e amanhã para discutir formas de 
mobilização contra as reformas do governo. 

SINASEFE - O Sinasefe avalia como muito positivo a marcha do dia 24.05, 

repudia a violência da polícia. Conseguimos mover cerca de 1200 pessoas 

para esta marcha. O sindicato nacional irá realizar nos dia 17 e 18 de junho 

reunião de sua direção nacional com previsão de plenária nacional da categoria 

no início de julho, nos dias 15 e 16, antecedida com um GT de carreira nos dias 

12,13 e 14. No dia 31 de junho, esteve presente na audiência pública na 

Comissão de Educação do Senado Federal para tratar dos cortes à educação. 

Na Comissão presidida pela Senadora Fátima Bezerra – RN, também esteve 

presente a  Senadora Lídice da Mata,  CONIF (Reitores dos Institutos 

Federais),  Andifes - Reitores da IFE’s,  e a representação do SINASEFE - 

Sindicato dos Servidores Federais da EBTT. Lamentavelmente o MEC, a  

representação maior da educação brasileira não compareceu. Mostrando 

claramente que esse governo golpista não está preocupado com a educação 

pública brasileira. As entidades presentes repudiaram ausência do MEC. Na 

audiência, constata-se que há um declínio fatal do ponto de vista do 

financiamento público à educação brasileira, impactando o combate regional as 

desigualdades sociais. Assim, comprometendo o funcionamento dos Institutos 

e Universidades Federais do país. 
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2. Avaliação da Marcha do dia 24.5.17. 
 

Ao fazer balanço da Marcha dos 200 mil, as entidades presentes 
classificaram como positiva a participação dos trabalhadores na atividade, que 
atenderam ao chamado das centrais e dos sindicatos, e compareceram para 
protestar contra as reformas do governo Temer. 
 

Outro ponto discutido na reunião foi a ação violenta da polícia e a 
convocação das Forças Armadas para reprimir os participantes. O que nos 
obriga a discutir segurança para os próximos eventos.Foi consenso também 
entre os representantes das entidades  a necessidade de manter-se a unidade, 
no sentido de ampliar o poder de mobilização dos trabalhadores na construção 
da próxima GREVE GERAL. 
 

O indicativo de greve geral para junho, entre os dias 25 e 30  estamos 
propondo que  seja de 48 horas, e a realização de atividades localizadas nos 
aeroportos e nos estados, com a finalidade de pressionar deputados e 
senadores a votarem contra as reformas da Previdência e trabalhistas, que 
tramitam no Congresso Nacional. 
 
            Houve debate sobre o cenário atual e a necessidade  preparação um 
evento de para a mobilização dos servidores federais tais como uma reunião 
ampliada ou seminário a ser discutida pelas entidades para a próxima reunião.  
 
 

3. Novo calendário e Encaminhamentos. 
 
 

1. Fortalecer os Comitês Estaduais. 
 

2. Elaborar uma carta Centrais Sindicais propondo a realização de uma 
Greve Geral de 48 horas. (SINASEFE fara carta ) 
 

3. Elaborar uma Carta para as bases orientando a construção da greve 
geral bem como a forma de pressão parlamentar. A Comissão é formada 
por FENAJUFE, ANDES E CONDSEF. 
 

4. Elaborar documento demonstrando o perigo da aprovação do PLP 
116/17 e apontado a forma de como devemos denunciar a propositora  
através de e-mail e outdoors a serem colocados no estado de Sergipe 
(FENAJUFE) 
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4. Próxima reunião do FONASEFE será realizada no dia 7.6.17, às 15 horas 
na sede do ANDES-SN com a seguinte pauta: 

 

1. Informes das entidades. 
2. Aprovação dos documentos  
2.  Avaliação da Conjuntura. 
3.  Encaminhamentos. 

 

Convite: 

A FASUBRA estará presente na Mesa Diretora de Debates na Audiência 
Pública na Comissão de Direitos Humanos do Senado Federal sobre a 
Reforma da Previdência e Trabalhista. Data: 1.6.17 – Horário: 14h30min.- 
Local: Comissão de Direitos Humanos – Ala Alexandre Costa (Plenário a ser 
definido posteriormente). 

 

 

Relatório elaborado por Wanderley Padilha (ANDES-SN) e Rogério Expedito 
(CONDSEF)  com a relatoria de Marcelo Vargas (CNESF). 
 

 

Saudações Sindicais 
 
 

FONASEFE 
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