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Relatório da Reunião do FONASEFE – Fórum das Entidades 

Nacionais dos Servidores Públicos Federais – 26.9.17. 
 
Sede do ANDES-SN, 10 horas. 
 
Entidades presentes: ANDES-SN (Renata Rena e Ana Maria Ramos Estevão) - 
ASFOC-SN (Mychelle Alves e Apoena Faria/Assessoria) – ASSIBGE-SN 
(Pedro Pedrosa) - CONDSEF (Rogério Expedito e Hellen Figueiredo Cardoso) - 
CSP/CONLUTAS (Saulo Arcangeli e Eduardo Zanata/Assessoria) – FASUBRA 
(Gibran Jordão, Rolando M. Júnior, Antonio Alves e Neusa Santana Alves)  -  
FENAJUFE (Saulo Arcangeli, Gerardo Alves Lima Filho) - SINAIT (Marco 
Aurélio Gonsalves) – SINAL (Sérgio Belsito) - SINASEFE (Paulo Reis. José 
Papa, Ariovan S. Martini) – SINTBACEN (Del Santos). 
 
Entidade observadora:  Oposição de Esquerda – UNE (Ingrid Martins). 
 
Pauta aprovada: 
 

1 Informes das entidades; 

2 Avaliação do dia 14.09.17;  

3 PLS 116/17 

4 Jornal do FONASEFE  

5 Definição de data do Coletivo Jurídico 

6 Plenária dos Trabalhadores dia 29.9.17 em São Paulo 

7 Campanha de Valorização do Serviço Público 

8 Demais encaminhamentos e calendário de mobilização. 

 
Iniciou-se a reunião às 10h20 e os trabalhos da Mesa Diretora ficaram com a 
responsabilidade de Mychelle Alves (ASFOC-SN) e Saulo Arcangeli 
(FENAJUFE), com a relatoria de Marcelo Vargas (CNESF). 
 

 Informes das entidades. 

ANDES-SN - Aconteceu no último dia 15 a 17 de setembro a reunião da 
diretoria do ANDES. Além das questões organizativas, foi feita a análise da 
conjuntura e atualização das propostas do  ANDES para o III Congresso da 
CSP-Conlutas  em outubro. As assembleias para retirada de delegados foram 
realizadas nas seções sindicais de todo país. Em relação à avaliação do dia 14 
de setembro o ANDES avalia que foram atos isolados, localizados, não 
alcançando a mobilização necessária para se constituir como ato nacional. 



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 – 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 – A ASFOC-SN segue em estado de mobilização permanente, com 
aprovação em assembleia de paralisação de 24 horas nos dias 30.8.17 (Ato em 
defesa da Saúde e Educação no RJ) e 14.9.17. Colhemos assinaturas contra a 
EC-95  e participamos do Grito dos Excluídos. A ASFOC-SN abriu processo 
eleitoral 2018/2020. Assembleia Geral elegeu comissão eleitoral que na 
próxima quinta-feira, dia 28.9.17 apresenta em Assembleia Extraordinária 
proposta de regimento eleitoral para deliberação dos trabalhadores. As 
eleições serão nos dias 22 e 23.11.17. A ASFOC-SN participa na próxima 
quarta-feira dia 27.9.17 de debate preparatório para o VIII Congresso Externo, 
instância de deliberação máxima da Instituição em que o sindicato tem voz, 
voto e apresenta teses a partir da contribuição de trabalhadores. A Executiva 
Nacional prepara assembleias temáticas, grupões nas unidades e regionais. 
Cobrança a presidência da FIOCRUZ de resolução das pautas internas 
pendentes: FIOSAÚDE (Plano de Saúde de Autogestão, RRA, GDACT dos 
aposentados, insalubridade e outros. Sugestão de inclusão na agenda do 
FONASEFE: participação no ato em defesa da soberania nacional no dia 
3.10.17. A ASFOC-SN participou do evento “FIOCRUZ PRA VOCÊ”. Onde ao 
longo de suas atividades teve ato pela Ética, Cidadania e Paz. A ASFOC-SN 
segue com pressão total no legislativo e executivo e fortalecendo os fóruns 
estaduais. 
 
CSP CONLUTAS - O Congresso da CSP CONLUTAS acontecerá de 12 a 15 
de outubro em Sumaré/SP. Dentre os pontos de pauta teremos Conjuntura 
Internacional e Nacional, Plano de Ação e um Painel sobre 100 anos da 
Revolução Russa. Logo após, acontecerá nos dias 16,17 de outubro o 1º 
Encontro da Classe Trabalhadora das Américas, iniciativa da Rede Sindical 
Internacional de Solidariedade e Lutas (RSISL), com a previsão de mais de 10 
países presentes e setores da Indústria, Mineração, Petróleo, Comunicação, 
Transportes, Educação, Funcionalismo Público e Movimento Popular.  A partir 
de um pedido de intervenção feito pela CSP CONLUTAS, a Comissão Nacional 
de Direitos Humanos da OAB, ao analisar as acusações contra o 
MRP(Movimento Resistência Popular pelo Direito à Cidade), filiado à central,  
que tentam enquadrá-lo como organização criminosa, crime previsto na Lei 
Antiterror, que foi sancionada pela então presidente Dilma Rousseff, tomou a 
seguinte deliberação : Que a luta pelo direito à moradia é legitima e que 
pessoas que estão em movimentos que reivindicam esse direito não podem ser 
classificadas como criminosas, tampouco como uma organização criminosa. 
Essa decisão deve beneficiar outros casos similares e que envolva movimentos 
sociais criminalizados. A central e entidades filiadas participarão no próximo dia 
29 de setembro, em SP, da Plenária Nacional dos Trabalhadores da Indústria. 
 A plenária será no CMTC Clube das 10 às 14h com os seguintes eixos:  Contra 
o fim dos direitos trabalhistas e sociais; Defesa das conquistas das Convenções 
Coletivas; Contra o desmonte da Previdência Social; Geração de emprego com 
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qualidade; Contra a terceirização; Contrato coletivo nacional;  Apoio a luta dos 
servidores públicos;  Contra a privatização da Eletrobrás. E também será tirado 
um calendário de mobilização e uma das propostas é um novo dia de 
mobilização unificado. 
 
 
FASUBRA - PLANO DE LUTAS – PLENARIA NACIONAL DA FASUBRA 
A FASUBRA vai procurar todas as centrais sindicais para propor a retomada da 
unidade e a construção de um calendário unificado de lutas que mobilize a 
classe trabalhadora brasileira rumo a uma nova greve geral. A FASUBRA deve 
incorporar a Luta pela revogação da Reforma Trabalhista, orientando suas 
entidades de base a assinarem o PL de iniciativa popular. A FASUBRA vai 
propor ao FONASEFE a construção de uma forte greve do funcionalismo 
contra a reforma da previdência e o pacote de maldades de Temer. A 
FASUBRA deve investir fortemente na organização do Fórum das entidades da 
educação. A FASUBRA orienta suas entidades de base a organização dos 
comitês unificados nas Universidades e demais instituições de ensino superior. 
No caso da impossibilidade da construção da greve do funcionalismo, não 
descartamos uma greve da educação federal ou até mesmo uma greve da 
FASUBRA em defesa da carreira. Assim, orientamos que todas as assembleias 
debatam tais cenários e aponte para a direção da FASUBRA a vontade das 
bases. A Plenária autoriza a DN FASUBRA a antecipar o indicativo de Greve, 
caso seja editada MP com ataques a Carreira. Intensificar a mobilização do 
conjunto da categoria, com ações unificadas da comunidade universitária, 
como Assembleia Universitária´, Audiências Pública nas Assembleias 
Legislativas e atividades na Praça. Intensificar a construção da greve, 
indicando as entidades da educação e ao funcionalismo um calendário de lutas 
unificado para o mês de setembro e primeira quinzena de outubro. Com 
paralisações e manifestações de rua denunciando a crise das universidades, 
dos serviços públicos bem como a reforma da previdência e o ataque a nossa 
carreira. A FASUBRA se dispõem a construção com as demais entidades, de 
datas que contribuam com a unificação com o FONASEFE e Fórum da 
Educação. JORNADA DE LUTAS Dias 28 e 29 de setembro – Dias Nacional de 
Luta– com realização de Assembleias Universitárias e atividades extra muros 
da Universidade. Dia 03 de outubro como um dia nacional de lutas nas 
universidades – Dia 09 e 10 - Dias Nacional de Luta – com atos fora da 
Universidade e atividades nas praças, dialogando com a população Dia 23 de 
outubro como data indicativa para greve nacional, flexível, em caso de acordos 
de greve unitária com outras categorias em que precisamos ajustar a data da 
deflagração. Estamos orientando também uma rodada de assembleias na 
primeira quinzena de outubro para que todos as bases possam discutir essas 
propostas e dar um retorno para a FASUBRA. Plenária Nacional da FASUBRA 
com ato na cidade do Rio de Janeiro nos dias 20, 21 e 22 de outubro. Os 
principais eixos da nossa greve será a luta contra a reforma da previdência, 
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revogação da reforma da reforma trabalhista o pacote de restruturação das 
carreiras e a defesa da Universidade e Institutos Federais. Outras ações: 
Construir audiência pública com o fórum parlamentar em defesa do serviço 
público no congresso nacional e nas assembleias legislativas nos estados. 
Incorporar as agendas das Centrais Sindicais. A FASUBRA e seus sindicatos 
filiados precisam fazer ampla divulgação nas ruas para disputar a opinião 
pública sobre a crise das universidades, o pacote de Temer contra o 
funcionalismo e as consequências da reforma da previdência. Intensificar 
ações nas redes sociais de denúncia dos ataques do governo Temer. Articular 
ações com as categorias de trabalhadores que estão em campanha salarial 
como os Metalúrgicos que estão articulados nacionalmente. Estamos 
construindo ações unitárias com as entidades da educação, tais como ANDES, 
SINASEFE, PROIFES, UNE, CNTE e CONTEE e Centrais (CTB). 
 
FENAJUFE - A Diretoria Executiva da Fenajufe se reuniu no último sábado 23/09 e 
aprovou as seguintes resoluções: Levar as agendas aprovadas para o Fonasefe. 
Trabalhar pela construção da greve geral. Participar do Dia Nacional de Lutas que 
está sendo construído no Fonasefe e Centrais. PLS 116 – chamar os sindicatos para 
pressionar os parlamentares da CCJ do Senado. Reforçar a atuação em defesa da 
negociação coletiva (votação terça-feira do PL).Construir mobilização no Congresso 
Nacional com pressão sobre os parlamentares no dia da votação da denúncia contra 
o presidente Michel Temer, com mobilização nas redes sociais e elaboração de carta 
aos parlamentares. Propor ao Fonasefe fazer uma campanha de arrecadação de 
assinaturas pela revogação a EC 95/16. Participar da campanha de abaixo-assinado 
pela revogação da reforma trabalhista. Fenajufe e sindicatos atuarem nos Fóruns 
Estaduais dos Servidores Públicos. Incluir na pauta da greve geral a implementação 
do NS e outras pautas específicas da categoria. Orientar os sindicatos para 
realização de paralisação/mobilização com caravanas a Brasília e atos no dia do 
julgamento no STF dos embargos no RE 638.115/CE em defesa dos Quintos, coisa 
julgada e segurança jurídica. Além disso, o ato defenderá outras pautas específicas 
da categoria, tais como: 13,23%, NS, data-base e negociação coletiva, pela unidade 
da categoria, direito de greve, combate ao assédio moral, pelo reajuste dos 
benefícios, entre outras pautas específicas da categoria. (foco do ato no PJU e 
MPU).Dar apoio a ação popular contra a renúncia de receita e compra de votos por 
parte do governo e orientar os sindicatos a apoiarem também as ações judiciais 
populares preparadas pelo Sindjus/DF contra a renúncia de receita e compra de 
votos por parte do governo. Aprovou a programação da XXI Plenária Nacional que 
ocorrerá em Campo Grande nos dias 9 a 12/11/2017 e convidar um representante 
do Fonasefe e de todas as Centrais para a abertura da plenária. Calendário de lutas: 
9 e 10/10 - Solicitar a participação na segunda jornada de direito material e 
processual do trabalho da Anamatra, no CICB. Plantonistas representam a Fenajufe. 
10/10 - Orientar os sindicatos a realização de atos em frente aos TREs e/ou das 
Centrais de Atendimento ao Eleitor, tendo em vista que dia 15/10 é a data de 
extinção das zonas. 19 e 20/10 - Aprovada data da reunião do Coletivo Jurídico da 
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Fenajufe 27/10 - Aprova o indicativo de Coletivo Jurídico do Fonasefe. 27/10 – Dia 
Nacional de Paralisação/Mobilização em Defesa do Serviço Público, com entrega da 
pauta de reivindicações dos SPFs no escritório da Presidência da República na 
Avenida Paulista, em SP (participação das três esferas do Fórum Estadual dos 
servidores públicos de SP). Levar ao Fonasefe o indicativo de participação e 
ampliação desta paralisação para os demais estados. 28 e 29/10 - Realizar Conas e 
Cojaf – primeiro momento conjunto e segundo momento separado. 9 a 12/11 – XXI 
Plenária Nacional da Fenajufe, em Campo Grande/MS. 24/11 – Realização de 
encontro nacional de saúde em conjunto com a Fenajud25/11 – Consaúde e Conap. 
2/12 – Contec e ConanBrasília, 26 de setembro de 2017.Gerardo Alves Lima Filho e 
Saulo Costa Arcangeli 
 
  
SINAIT – Mobilizado pelo cumprimento do acordo em especial pela 
Regulamentação do Bônus Eficiência . Realizamos o nosso Encontro  Nacional  
em Natal/RN de 10 a 15 de setembro - 35° ENAFIT. Dia 13.9.17 Fizemos uma 
manifestação em Natal/RN no dia 12.9.17 contra  as reformas e desmonte do 
serviço público. Contamos com a participação de diversos sindicatos de 
trabalhadores. 
 

SINASEFE - O Sinasefe realizou nos dias 9 e 10 de setembro plenária nacional 
da categoria. Assim aprovou os seguintes encaminhamentos: Exigir das 
centrais a construção de uma greve geral de 48 horas; Construir junto ao 
Fonasefe paralisação de 48 horas do serviço público envolvendo servidores 
das três esferas; Construção da Greve dos SPFs; Paralisação e caravana a 
Brasília para a data anterior o dia da votação na Câmara dos deputados da 
reforma da previdência; Participar ativamente do dia 14/09/2017, onde possível 
com paralisações e participação de atos em defesa dos nossos direitos; 
Realização de debates, seminários, encontros nos estados e regiõesque 
fortaleçam a unidade da classe trabalhadora; Implementar e fortalecer os 
comitês/fóruns contra as reformas da Previdência e em defesa do serviço 
público; Construir no Fonasefe/CNESF um Dia Nacional de Luta contra o PLS 
116; Exigir das centrais a construção de uma greve geral de 48 horas; 
Caravanas das Seções/Bases do Nordeste no dia 14/09 para Pernambuco. 
Não ao PDV. Não ao PLS 116. Nos dias 23 e 14 realizou também seu primeiro 
encontro de comunicação (1º ECOS), para debater estrategicamente a 
comunicação do Sinasefe nacional e das seções sindicais.Não ao PDV. Não ao 
PLS 116. Nos dias 23 e 14 realizou também seu primeiro encontro de 
comunicação (1º ECOS), para debater estrategicamente a comunicação do 
Sinasefe nacional e das seções sindicais. 
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 Avaliação do dia 14.09.17. 

Os presentes avaliaram que o dia foi importante para retomar o 
processo de luta no segundo semestre, apesar de não ter sido um dia 
forte de luta na maioria dos estados. Alguns setores como metalúrgicos, 
petroleiros e serviço público fizeram mobilizações, mas faltou um 
processo maior de unidade, principalmente das centrais sindicais. 
 

 PLS 116/17. 

 

Foi realizado um trabalho na segunda-feira (25) no Senado Federal com 

a Nota Técnica elaborada pela Fenajufe, mas que não foi satisfatório, 

pois não tiveram acesso aos Senadores da CCJ. Deliberou-se, então, 

por solicitar que um Senador(a) peça vista e, posteriormente, dividir o 

trabalho junto aos Senadores por entidade, inclusive para agendar 

reunião, fazer contato nos estados etc.... Enviar anexo ao relatório, a 

lista de senadores da CCJ e solicitar que as entidades definam quais 

senadores irão definir. 

 

 Jornal do FONASEFE 

Em relação ao jornal do Fonasefe, conforme deliberação da última 
 reunião, será alterada a foto da capa e as matérias sobre o regime fiscal 
 e o projeto de quebra da estabilidade (alterações já encaminhadas). A 
 diagramação ficará a cargo da CONDSEF, que  até o final de semana 
 enviará a proposta para avaliação e aprovação das entidades. 

 

 Definição de Data do Coletivo Jurídico do FONASEFE. 

 

Fazer uma consulta às entidades sobre o indicativo do dia 26 de outubro 

para realização do Coletivo Jurídico. 

 

 Plenária dos Trabalhadores em São Paulo dia  29.9.17. 

 Após os informes sobre a Plenária que será realizada em São Paulo no 
 próximo dia 29.09, deliberou-se por criar uma comissão do FONASEFE 
 (ANDES-SN, CONDSEF, FASUBRA, FENAJUFE, SINAL, SINASEFE e 
 SINTABACEN) para participar da plenária e levar os encaminhamentos 
 da reunião. 
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 Campanha de Valorização do Serviço Público 

 
 Foi dado o informe pela mesa sobre o que foi aprovado na última 
 reunião: Aprovar a proposta do Andes de iniciar a campanha a partir de 
 um cartaz e depois ampliar para as demais peças. O Andes informou 
 que a empresa encaminhará uma proposta de campanha completa e a 
 CONDSEF reivindicou apresentar uma outra proposta na próxima 
 reunião, visto que se confundiu com o horário da última reunião e não 
 teve condição de fazê-la. Ficou acordado que o Andes e a CONDSEF 
 apresentarão na próxima reunião as duas propostas para deliberação 
 final sobre a campanha. 

 
 
 

 Encaminhamentos e calendário: 

 

 1.  A CONDSEF e o ANDES-SN vão elaborar um documento a respeito 
 do rateio de gastos da Reunião Ampliada do FONASEFE de agosto de 
 2017. 
 
 2. Aprovado  MOÇÃO DE APOIO a greve dos trabalhadores da E.C.T. 
 
 3. Calendário da Jornada de Lutas e Mobilização de Outubro dos 
 Servidores Públicos Federais: 
 

 03.10. 17 : Ato em Defesa da Soberania Nacional no Rio de 

janeiro . 

 

 10.10.17 : Atos em frente aos TREs e/ou das Centrais de 

Atendimento ao Eleitor, tendo em vista que dia 15/10 é a data de 

extinção das zonas eleitorais (Fenajufe). 

 

 19.10.17 : Ato em defesa da Educação Pública no Rio de Janeiro.  

 

 

 27.10.17 : Dia Nacional de lutas, mobilização e paralisação em 

defesa do serviço público. 
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 4. Aprovadas reuniões semanais do FONASEFE. A próxima reunião do 
 FONASEFE será no dia 4.10.17 no ANDES-SN, 15 horas, com a 
 seguinte pauta: 
 
 1. Informes das Entidades. 
 2. Campanha de Valorização do Serviço Público(ANDES-SN e 
 CONDSEF). 
 3. Avaliação da Plenária dos Trabalhadores da Indústria do dia 29.09.17 
 3. Encaminhamentos. 
 
 
 
 
 Relatório elaborado por Mychelle Alves (ASFOC-SN) e Saulo Arcangeli 
 (FENAJUFE)  com a relatoria de Marcelo Vargas (CNESF). 
  
 
 
 
 

Saudações Sindicais 
 
 

FONASEFE 
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