Coordenação Nacional das Entidades de Servidores Federais – CNESF
ANDES-SN / ASFOC-SN - ASSIBGE-SN / CNTSS / CONDSEF / CSP-CONLUTAS
C.T.B - FASUBRA Sindical / FENASPS / SINASEFE / SINDIFISCO Nacional

Relatório da Reunião Ordinária da CNESF – 24.5.11
Sede do ANDES-SN, 9 horas.
Entidades Presentes: ANDES-SN (Josevaldo Cunha) – ASFOC-SN (Paulo H. Garrido) –
ASSIBGE-SN (Francisco Jorge Quinto de Mello) - CSP/CONLUTAS (Paulo Barela) FASUBRA (Mário Guimarães Júnior) – FENASPS (Maria Regina Lacerda, Lídia de Jesus
e Moacir Lopes) – SINDIFISCO Nacional (Luiz Gonçalves Bomtempo) - SINASEFE
(Adamor Trindade Ferreira).
Pauta:
1. Avaliação da reunião com o governo do dia 17.5.11.
2. Definição do calendário de mobilização da CNESF.
3. Definição de data da Plenária Nacional dos SPF.
A reunião teve início ás 10 horas e a coordenações dos trabalhos ficou sob
responsabilidade da FASUBRA (Mário Guimarães Júnior) e FENASPS (Moacir Lopes). O
plantão da CNESF nessa semana ficou a cargo da FASUBRA e ANDES-SN (semana de
23 a 27 de maio de 2011).
A pauta foi aprovada no início da reunião

1. Informes das Entidades.
ANDES-SN – 1) Correção no item do informe do ANDES-SN (relatório da reunião da
CNESF – 16.5.2011), passando o referido item 1 a ser da seguinte forma: “ 1. Reunião do
setor das IFES nos dias 06 e 07 de maio”. 2) Mantidos os pontos do informe da reunião
de 16.5.2011,os quais sejam: 2. Encaminhamentos para a crise instalada nos colégios de
aplicação das universidades e CEFET-MG. 3. Mobilização pela campanha 2011 se amplia
especialmente estimulada pela proposta de reestruturação da carreira docente. 4. Aponta
no calendário de lutas: a) atividades dos servidores públicos nos Estados, na última
semana de maio e primeira semana de junho, para dialogar com a população tipo SPF na
Rua. b) confirmar o dia 16 de junho para realização de ato público dos SPF, em Brasília.
c) confirmar a participação e construção de amplas ações de enfrentamento na última
semana de agosto, unificando amplos setores sindicais e movimentos sociais. 5. Próxima
reunião nacional do setor, marcada para o dia 17 de junho, apontando a Plenária
Nacional dos SPF para o dia 18 ou 19 de junho. 3) Reunião do GT-PFS (Política e
Formação Sindical) nos dias 20 a 22/05 (maio). 4) Reunião do GT-PE (Política
Educacional) nos dias 21 e 22/05 (maio). 5) Programada uma reunião do setor das IPES
para os dias 28 e 29/05 (maio). 6) Programada reunião da Diretoria para os dias 02 a
05/06 (junho). 7) O ANDES-SN está participando das reuniões/atividades do
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“’Espaço Unidade e Ação”. 8) Reuniões agendadas com o MEC (02/06) e com o MPOG
(na segunda quinzena de junho).
ASFOC-SN – Reunião para tratar Pauta Específica dos Trabalhadores da FIOCRUZ préagendada para o dia 7 de junho. Participação nos eventos comemorativos pelos 111 anos
da FIOCRUZ – dias 25 e 26 de maio – Programa FIOCRUZ Saudável e Programa
Preparação para Aposentadoria. Assembléia por unidades (Coordenações Regionais)
pauta movimento unificado, mobilizações e Congresso interno da FIOCRUZ. Realização
de debate – 13/06 ás 13 horas no Rio de Janeiro – tema: “Modelos de Gestão e Impacto
no SUS” – debatedora confirmada: Sara Granemann.
ASSIBGE-SN – Dia 25.5.11 reunião com o secretário Duvanier Paiva para tratar da pauta
específica. O IBGE participará desta reunião. Dia 31.5.11 atos em todo o Brasil pela
campanha salarial, democratização do IBGE e concurso público.
CSP/CONLUTAS – A Central reafirma os informes da semana passada e renova o
convite para as entidades da CNESF no sentido do fortalecimento da reunião do espaço
de unidade de ação, que ocorre em Brasília no próximo dia 26 e que deverá definir um
calendário comum e uma agenda comum de reivindicações. A Central faz
acompanhamento da votação do novo Código Florestal, na Câmara dos Deputados, no
dia 24/05, com organização de uma delegação de base.
FASUBRA – Hoje, dia 24/5/2011, a FASUBRA está em reunião com o Secretário do
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG), Duvanier Paiva, para tratar da
pauta específica da Federação. Nos dias 29 e 30 de Maio de 2011, ocorrerá a reunião da
Direção Nacional da FASUBRA; no dia 31 de Maio está prevista a realização da Plenária
Nacional da FASUBRA para avaliar o resultado das reuniões entre a FASUBRA e o
Governo Federal. Na Plenária Nacional da FASUBRA que ocorreu nos dias 13 e 14 de
maio de 2011, aprovou um indicativo de GREVE para o dia 6 de Junho, caso o Governo
Federal não atenda às reivindicações da Federação nesse processo de negociação. A
reunião de hoje (24/5/2011) com o Secretário do MPOG será importante para
fundamentar a análise nessa próxima Plenária Nacional da FASUBRA.
FENASPS – A Reunião da Direção dos dias 20 e 21 de maio aprovou resolução para
fortalecer a convocação dos sindicatos para participarem na Marcha Unificada dos
Servidores Federais do dia 16 de junho ou na data que for confirmada as atividades. Foi
realizada Reunião dos Trabalhadores do Serviço Social no dia 21 de maio e está previsto
nova reunião no dia 11 ou 18 de junho de 2011, conforme o calendário dos SPF. A
FENASPS vai realizar Encontro dos Trabalhadores da FUNASA. Estará realizando
Seminário sobre Conjuntura Internacional e Nacional. Propõe ainda a realização de
Seminário sobre Negociação Coletiva e PL 1992, Previdência Complementar. A
FENASPS participou no STF do plano que irá apreciar a votação da ADIN 1923, que
questiona as organizações sociais. Vai manter comando de mobilização em Brasília para
acompanhar a votação dos PL 549, 248, 1992 e MP 520. A FENASPS vai organizar
acampamento dos Ativos e Aposentados, se houver condições, será junto com a Marcha
dos SPF. A FENASPS também debateu a Nota Técnica n° 22/2010. A Federação vai
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orientar os trabalhadores em todo País para realização de Plenárias Estaduais em dia
único para intensificar a mobilização da categoria para enfrentar os ataques.
SINDIFISCO Nacional – No dia 19 de maio o SINDIFISCO Nacional realizou Assembléia
Nacional com os seguintes indicativos: 1) Estado de mobilização e Assembléia Nacional
Permanente. 2) Sempre que possível estabelecer conciliação das datas do calendário do
SINDIFISCO Nacional de lutas com os calendários de lutas dos servidores públicos
federais. 3) Criação de comandos locais, regionais e nacionais. 4) Realização de um Dia
Nacional de Mobilização com reuniões amplas e nos locais de trabalho. 5) Revisão do
corte de ponto 2003 e 2008. 6) Fixação de data base para revisão de vencimentos,
conforme prevista na EC 19, através de uma lei de revisão geral anual. A reunião para
tratar da pauta específica cuja Mesa é composta pelo SINDIFISCO Nacional, SINAIT,
ADPF e UNAFE não se concretizou, uma vez que, segundo o secretário Duvanier Paiva,
já existe uma Mesa aberta para tratar das questões dos advogados da União. No dia 23
de maio o SINDIFISCO Nacional realizou em Brasília, o Seminário sobre Progressividade
na Tributação e Desoneração da Folha, o que ficou demonstrado que a proposta do
governo tornar o sistema tributário mais regressivo.
SINASEFE – 1) Esclarecendo que no relatório da reunião extraordinária da CNESF do dia
16.5.11, nos informes do SINASEFE consta como data da Plenária dos SPF o dia 19 de
junho. Tal data refere-se à aprovação de data a ser proposta para a realização da
Plenária. 2) Ocorrerá no período de 27 a 29 de maio o IV Encontro dos Colégios Militares,
em Brasília (Sede do SINASEFE).
2. Avaliação da reunião com o governo do dia 17.5.11.
As intervenções no decorrer desse ponto apresentaram um balanço das negociações com
o Governo Federal caracterizando não haver avanços positivos. O processo de
negociação na verdade se transformou em um processo de enrolação. Considerando que
não se avançou em nada ainda, é necessário que as entidades da CNESF, tendo a
clareza das dificuldades na mobilização, fortaleçam o trabalho de base. Significa
intensificar as reuniões nos locais de trabalho e a realização de assembléias de base,
buscando a construção efetiva de um processo que leve à construção da greve unificada
dos SPF. Nesse sentido, é crucial que a greve seja construída em conjunto com as
demais entidades do serviço público, inclusive aquelas que não participam da CNESF.
No marco desse processo, é fundamental a construção de uma forte mobilização no dia
16 de Junho em Brasília, com envio de muitos ônibus, em reforço às caravanas para uma
grande marcha nacional. Do mesmo modo, é preciso garantir a eleição dos delegados e
observadores para as plenárias que serão realizadas no período de 17 à 19 de junho, na
capital federal, quando será avaliada a campanha salarial e definido um calendário para
continuidade da luta e as perspectivas da greve unificada.
3. Definição do calendário de mobilização da CNESF.
A reunião deliberou por manter o calendário proposto em reuniões anteriores sendo:
31 de maio – Reunião de Negociação (Tema: Reivindicações econômicas);
31 de maio – Vigília durante a realização dessa reunião;
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01 de Junho – Reunião Ampliada do Fórum de Entidades Nacionais para avaliação do
processo negocial;
16 de Junho – Grande Marcha à Brasília com envio de caravanas de todos os Estados;
17 à 19 de Junho – Plenárias Setoriais, Plenária Nacional da CNESF e Reunião Ampliada
do Fórum das Entidades Nacionais. Observe-se que esses eventos serão adequados às
datas de acordo com os calendários das entidades.
4. Definição de data da Plenária Nacional dos SPF.
A Plenária da CNESF será definida após a reunião do fórum das entidades nacionais.
Uma das hipóteses é que as Setoriais sejam realizadas nos dias 17 e 18 de Junho até as
12h00min horas e a Plenária dos Servidores Públicos Federais ocorrendo no dia 18 Junho
a partir das 14h00min horas. Porém, a posição definitiva sobre esses horários será
tomada na próxima reunião da CNESF.
5. Encaminhamentos e Resoluções
01- Reforçar Convocação Geral das atividades no período de 16 a 19 de Junho
02- Convocar Entidades para trazer o máximo de militantes do dia 16 de JUNHO
MARCHA NACIONAL UNIFICADA DOS SERVIDORES FEDERAIS.
03- Encaminhar para discussão nos Fóruns das Entidades do INDICATIVO DE GREVE a
partir do segundo semestre e indicar a definição em reunião conjunta após o ato do dia 16
de junho. Intensificar o trabalho de panfletagem e agitação nas bases, preparando a
mobilização e luta das categorias.
04- Propor as Entidades do Fórum dos SPF, encaminhar oficio a Ministra do
Planejamento Miriam Belchior, a respeito dos problemas que vem ocorrendo com a
tramitação dos Projetos de Leis 549, 1992, 248 e Medida Provisória 520.
05- Elaboração de documento com avaliação do atual estágio de debates com o governo,
bem como as perspectivas e problemas enfrentados pelas entidades, visando subsidiar o
debate nas entidades Nacionais.
06- Orientação às entidades para participarem da reunião do espaço de unidade de ação,
que ocorre em Brasília no próximo dia 26 de maio às 09h30min horas, na CONDSEF.
Nesta reunião será discutida a necessidade de organizar uma grande manifestação no
segundo semestre (Agosto-2011), em torno das bandeiras dos movimentos sindicais,
populares e estudantis.
07- Apresentar no Fórum das Entidades, as seguintes propostas:
a) Reajuste Emergencial para todos os Servidores Federais, com base na Inflação
acumulada;
b) Política salarial com base na inflação acumulado no período
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08- Reforçar a necessidade de uma vigília da militância no Ministério do Planejamento dia
31 de Maio;

6. Próxima reunião da CNESF
Aprovada para o dia 31.5.11 (terça-feira), ás 9 horas, na sede do ANDES-SN, com a
seguinte pauta:
1. Informes das Entidades.
2. Avaliação da Reunião do Fórum das Entidades realizada no dia 24/5/2011 e
organização da intervenção política para a reunião com o Governo Federal, nesse dia
(31/5/2011) às 15 horas.
3. Definição sobre adequação das reuniões e plenárias à serem realizadas nos dias 17,
18 e 19 de junho;
4. Organização dos Plantões da CNESF
Relatório elaborado por Mário Guimarães Júnior (FASUBRA), Moacir Lopes (FENASPS)
e Marcelo Vargas (CNESF).

Saudações Sindicais
CNESF
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