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Relatório de Reunião do Fórum das Entidades Nacionais dos 
Servidores Públicos Federais com as Centrais Sindicais, 
Demais Entidades de Servidores e Movimentos Sociais – 
18.1.17. 

Sede da FENAJUFE, 9 horas. 

Entidades presentes: AGEMPU (Laércio B. Reis) - ANDES-SN (Jacqueline 
Lima) – ANFFA-Sindical (Marcos Lessa) - ASFOC-SN (Paulo H. Garrido) - 
ASSIBGE-SN (Suliman Sady de Souza) – CONDSEF (Rogério Expedito e José 
Alves de Souza Filho) – CSP/CONLUTAS (Eduardo Zanata/Assessoria) - 
FASUBRA (Gibran Jordão, Mário Márcio Garofolo, Carlos Sena, Robertinho, 
Rogério Marzola, Eurídice Ferreira, Rolando Malvásio) – FENAJUFE (Adriana 
Faria, Elcimara A. de Souza, Gerardo Alves Lima Filho, José Aristéia Pereira) – 
SINASEFE (Paulo Reis e Sérgio Roberto Jorge Alves) - SINAL (Paulo Lino) - 
SINJUSPAR/FENAJUFE (Gláucio Luiz da Silva) – SINDJUS/DF (Eldo Luiz P. 
Abreu) – UNACON-Sindical (Rudinei Marques). 
 

Pauta aprovada: 

1. Informes das Entidades. 

2. Discutir indicação da data do primeiro final de semana de fevereiro para 
a realização de Reunião Ampliada dos servidores em Brasília/DF. 

3. Campanha Salarial 2017. 

A reunião teve início ás 9h40 e os trabalhos da Mesa Diretora ficaram sob 
responsabilidade de Jacqueline Lima (ANDES-SN), Paulo H. Garrido (ASFOC-
SN), Rogério Expedito (CONDSEF) e a relatoria de Marcelo Vargas (CNESF). 
 

1. Informes das Entidades. 

ANDES-SN – Entre 23 e 28 de janeiro de 2017 será realizado o 36º Congresso 
do Andes na cidade de Cuiabá, MT com o tema: Em defesa da educação 
pública e contra a agenda regressiva de retirada dos direitos dos trabalhadores 
e trabalhadoras. O Andes-SN participará da reunião da Coordenação Nacional 
da CSP-Conlutas em São Paulo entre os dias 3 e 5 de fevereiro. Um Seminário 
Nacional Contra a Reforma da Previdência foi inserido na programação da 
Reunião. 



Fórum das Entidades Nacionais dos Servidores Públicos Federais 
 

ANDES-SN – ANFFA-Sindical – ASFOC-SN – ASMETRO-SN – ASSIBGE-SN 
CNTSS – CONDSEF – CSP/CONLUTAS – C.T.B –  CUT - FASUBRA – FENAJUFE 
FENAPRF – FENASPS – PROIFES – SINAIT – SINAL -  SINASEFE – SINDIFISCO-

Nacional – SINDIRECEITA – SINPECPF – SINTBACEN – UNACON-Sindical 

Fórum das Entidades Nacionais dos Servidores Públicos Federais 

SCS Quadra 2 Ed. São Paulo – Sala 517 – Telefone: (61) 3321-2224 

Cep.: 70.317-900 – Brasília/DF 

ASFOC-SN – Dia 19.1.17 – Ato/abraço em defesa da UERJ às 15 horas na 
UERJ. Participação do bloco da ASFOC-SN – Discípulos de Oswaldo. A 
ASFOC-SN cobra do governo a implementação do RRA – Pendência do 
acordo salarial de 2015. Vitória da democracia na FIOCRUZ – Governo nomeia 
presidente eleita em 1° lugar pelos trabalhadores, Nísia Trindade Lima, a 
primeira presidente mulher da FIOCRUZ. 

SINASEFE - A 147ª Plena nacional deliberou pela suspensão da Greve a partir 
do dia 17/12. As bases terão até o dia 23/12/2016 para adesão à suspensão. 
Deliberado o retorno ao Estado de Greve e retomada das rodadas de 
assembleias em fevereiro de 2017, antecedendo a Plena nacional, para 
reorganização do movimento. Calendário: Janeiro e fevereiro de 2017 – 
Paralisações e Mobilizações em todas as Seções de Bases, conforme a 
possibilidade de cada Seção. 3, 4 e 5/02/2017 – Atividade de Conlutas em São 
Paulo 16 e 17/02/2017 - Reunião dos GTs: Políticas Educacionais, Seguridade 
e assuntos de Aposentadoria e Gênero/Opressões. Obs.: o dia 16/02 será 
dedicado ao debate da Reforma do Ensino Médio e Escola Sem Mordaça 
conjunto com outras entidades (Frente Nacional Escola Sem Mordaça) e dia 17 
de Seguridade Social e Gênero. 18 e 19/02/2017 - Realização da 148ª Plena. 
Propostas diversas: Mesa sobre os 100 anos da Revolução Russa e 
Revolução Espanhola para a 148ª Plena e mesa sobre revoluções nacionais na 
plena seguinte. A DN deve encaminhar à Comissão de Apuração Prévia a 
denúncia realizada na 147º Plena; A denúncia apresentada na 147ª Plena para 
constituição de Comissão de Ética será debatida na 148º Plena. Que o 
Sinasefe mantenha os cursos de formação e que as seções sindicais priorizem 
esses cursos nos locais de trabalho e busquem esclarecer as bases acerca das 
Reformas em curso. Que a DN e as seções invistam em criar o seu próprio 
grupo de formadores de base, para que não seja mais necessário recorrer a 
Institutos que cobram por estes cursos. Realização de campanha nacional do 
Sinasefe em favor da Auditoria Cidadã da Dívida. Confecção de cartaz do 
Sinasefe específico sobre a Auditoria Cidadã da Dívida. Buscar garantir o 
acordo de reposição das atividades da greve junto ao MEC. Que a assessoria 
jurídica do Sinasefe emita parecer sobre a Medida de Força Executória da 
CGU, para que seja feita orientação às bases. Orientar às seções que 
intensifiquem o debate sobre o projeto escola Sem Partido e monitore o 
andamento da matéria nas devidas instâncias. Combate ao Projeto PLS 54 
(antigo PL257) Fortalecer o Fonasef e ampliar o diálogo com os movimentos 
sociais e estudantes. Fazer uso de mídia alternativa independente com a 
criação de uma rede de contatos desses canais e compartilhar com as seções 
que já possuem setores de comunicação organizados. Essa rede terá o 
objetivo de ampliar e aumentar gradativamente a divulgação das bases para a 
mobilização, além de centralizar a agenda de lutas e informações sobre o 
movimento. Nota de Repúdio contra a repressão cometida contra os 
estudantes durante a manifestação do dia 13/12, em Brasília. Que as seções 
criem grupos de mobilização locais para viabilizar a mobilização de retomada 
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do movimento. Rodas de discussões com todos os setores promovendo 
diálogos estudantes, seus familiares e trabalhadores dos diversos setores. 
Criação de grupos de trabalho nas seções para estudos com a comunidade, 
associações e sindicatos a fim de articular a parceria de lutas. Produção de 
documento conjunto documento otimista e incentivador, que sintetize as 
grandes lições da primeira etapa da greve, rumo à greve geral. Que o Sinasefe 
faça um documentário resgatando a trajetória do último movimento de Greve, 
bem como as ações no primeiro período. Que o Sinasefe elabore material 
didático-pedagógico de veiculação nas bases sobre o Escola Sem Partido. 
Orienta às seções que formem grupos de apoio contra as opressões que 
venham ser promovida pelos Institutos aos envolvidos nos movimentos de 
ocupação. Que a DN elabore carta aberta sobre a suspensão da greve 
ressaltando sua importância e os resultados políticos e organizativos, bem 
como o protagonismo Dos estudantes no movimento paredista e a importância 
deste segmento na luta contra as reformas. Articulação com as entidades e 
bases de enfrentamento corpo a corpo com os/as deputados(as) e 
senadores(as) em suas residências, sítios e traslados. Unidades com as 
centrais sindicais, movimentos populares e estudantis em todos os estados. 
Orienta às bases que realizem atos radicalizados em seus estados. Orienta 
atividades com cartazes e outros materiais em Assembleias e Câmaras 
denunciando os deputados que votaram contra os trabalhadores. Elaboração 
de documentário das lutas da Seção Catu, com incentivo financeiro da DN com 
corpo de recursos humanos local. 

2. Discutir indicação da data do primeiro final de semana de fevereiro 
para a realização de Reunião Ampliada dos servidores em 
Brasília/DF. 

As entidades presentes aprovaram a data de 9.2.17 para a realização da 
Reunião Ampliada dos Servidores Públicos. O local da reunião será informado 
posteriormente. 

3. Campanha Salarial 2017. 

Foi apresentada uma proposta de arte anexa a este relatório onde as entidades 
terão ate o dia 06/02/2017 para fazer sugestões ou apresentarem outra 
proposta no email do fonasef@gmail.com. No dia 08/02/2017, na próxima 
reunião do FONASEFE, será aprovada a proposta. (ver item 4) 

 
Encaminhamentos e calendário: 
 
 

1. Orientação para que as entidades do FONASEFE participem das 
reuniões na Comissão de Legislação Participativa (CLP), onde está 

mailto:fonasef@gmail.com
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sendo criado um fórum nacional contra a reforma da Previdência, e das 
atividades de outros Fóruns de Servidores Públicos direcionados a esta 
pauta. 
 

2. Criação de Comitês municipais e estaduais para organizar ações do 
FONASEFE conjuntamente com outros fóruns. 
 

3. Aprovada o dia 09/02/2017 para realização da reunião ampliada do 
FONASEFE ficando a organização da mesma sob a responsabilidade da 
CONDSEF E FENAJUFE 

 
4. Elaboração de Cartaz (Arte gráfica) com eixos da luta dos SPF 

convocando para reunião ampliada do dia 09/02/2017. 
 

5. Adequação, pela CONDSEF, do documento entregue no ano de 2016 
com a pauta de reivindicações dos servidores públicos com envio às 
entidades do fórum para ser discutido e aprovado no reunião ampliada 
do dia 09/02/2017 para posteriormente ser protocolado junto  ao governo 
(Casa Civil, MPOG).  

 
6. Reunião preparatória dia 8.2.17 para organizar a Reunião Ampliada do 

FONASEFE do dia 9 de fevereiro de 2017.  
 

7. Fazer panfletagem contra a reforma da previdência nos aeroportos entre 
os dias 31 de janeiro e 2 de fevereiro direcionada aos parlamentares. 
 

8. Ajustar o documento proposto pelo SINDJUS/DF sobre a reforma da 
previdência visando a distribuição inicial na mobilização dos dias 31/01 a 
02/02. 
 

9. Indicativo de paralisação nacional no dia 8 de março contra a reforma da 
previdência a ser discutido pelas entidades e centrais sindicais (a data 
indicada busca uma referencia ao Dia Internacional da Mulher que será 
a mais prejudicadas com a reforma). 
 

10. Próxima reunião do FONASEFE será no dia 8 de fevereiro, às 9 horas 
na sede da FENAJUFE, com a seguinte pauta: 
 

1) Definir as peças da Campanha Salarial 2017. 
2) Definir proposta de documento a ser entregue para o governo. 
3) Organização da Reunião Ampliada do dia 9.2.17 
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LEMBRETE IMPORTANTE: 
 

1) No dia 19.1.17 as Entidades de Classe estarão reunidas na CLP para 
debater a Reforma da Previdência no Plenário n°  5 do Anexo II da 
Câmara dos Deputados, às 14 horas. A presença de todos é de suma 
importância. 

 
2) Dia 20/01 haverá reunião das centrais sindicais, levar proposta de ato 

unificado dia 08/03. 
 

3) As entidades deverão informar até o dia 31 de janeiro a previsão dos 
participantes na reunião ampliada dia 09/02/2017. 

 
 
 
 
Relatório elaborado por Jacqueline Lima (ANDES-SN), Paulo H. Garrido 
(ASFOC-SN), Rogério Expedito (CONDSEF) e a relatoria de Marcelo Vargas 
(CNESF).  
 
 
 
 

Saudações Sindicais 
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