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 Plenária Nacional dos SPF – 19.6.11
Local: Auditório Austregésilo de Athayde – L.B.V – Brasília/DF

Entidades presentes:
Entidade
ANDES-SN
ASFOC-SN
ASSIBGE-SN
CNTSS
CONDSEF
CSP/CONLUTAS
C.T.B
FASUBRA
FENASPS
SINASEFE
SINDIFISCO Nacional

Delegados (as)
04
08
08
00
00
00
01
15
29
15
03

Observadores (as)
10
00
00
00
00
00
00
05
04
12
00

Total
14
08
08
00
00
00
01
20
33
27
03

Não filiadas

--

--

--

Total

83

31

114

Composição da Mesa Diretora: ASSIBGE-SN (Marlene Moreira) – FASUBRA
(Rogério Marzola) e SINASEFE (Ney Robson).

Pauta:
1. Informes
1.1.
1.2.

Informes sobre reunião do Fórum de Entidades do funcionalismo
Informes das Entidades

2. Avaliação da Conjuntura (situação política e econômica e negociação
com o governo); e Plano de ação (processo de mobilização da
FASUBRA e FENAJUFE e continuidade da luta dos servidores federais).
3. Moções.
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1. Informes
1.1 Informes da CNESF
A reunião do Fórum de Entidades do funcionalismo, reunida em 18/06 com a
presença de FASUBRA, ANDES-SN, SINASEFE, ASSIBGE-SN, CTB, ASFOC,
CONDSEF e FENASPS, apontou os seguintes encaminhamentos:
-Participação na oficina sobre PL 1992, na próxima terça, na ENAP
-Encaminhar solicitação de audiência com Chinaglia (relator orçamento), bem
como documento explicativo à Presidência da Câmara sobre os projetos que
interessam, e os que prejudicam o funcionalismo
-Dia 05/07 – Dia Nacional de Protesto dos SPF’s, com paralisação de 24 horas
-Apontar a preparação de atos nos estados nessa data, bem como o
fortalecimento do fórum nos estados.
-Orientar as entidades nacionais que participem, com os plantões das entidades,
de vigília durante a audiência no próximo dia 05.
-Marcar reunião do Fórum para o dia 04/07, para preparação da audiência do dia
05.
-Elaboração de cartaz e panfleto para encaminhamento eletrônico aos estados,
referente à paralisação do dia 05..
-Participar com representação nos atos das centrais (da CUT; e da CTB, CGTB,
NCST, UGT e FS)
-06/07 – nova reunião do Fórum, para avaliação da paralisação e da audiência, e
novos encaminhamentos.
1.2 Informes das Entidades
ANDES-SN – Houve reunião do Setor das Federais nos dias 17 e 18 de junho,
para debater a campanha conjunta dos SPF e a campanha específica do setor,
que envolve as últimas medidas do governo para as universidades, como a
regulamentação das Escolas de Aplicação e da contratação de temporários via
Banco do Professor Equivalente. Sobre a campanha conjunta dos SPF, a
deliberação tomada foi paralisação nacional no dia 5 de julho, com atos nos
Estados. Sobre a campanha específica do setor, foi deliberado pela paralisação no
dia 5 (cinco) de julho e rodada de assembléias da base para discutir a construção
da greve dos docentes das IFES. A construção da greve também será pauta do
56° CONAD, em Maringá/PR, como parte da atualização do plano de lutas do
ANDES-SN. O ANDES-SN participou do ato do dia 16 de junho com 230 pessoas
(entre estudantes e professores); participou da reunião do Fórum em defesa dos
10% do PIB para a educação, cuja próxima reunião será no dia 21 de julho na
sede do ANDES-SN. No próximo dia 22 de junho, haverá a Mesa na SRH/MPOG
específica que vai tratar do projeto de carreira docente, com a presença do
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Secretário da SESU. Dia 29 de junho, haverá nova reunião do Espaço Unidade de
Ação.
ASFOC-SN – A ASFOC-SN participou da Plenária Nacional da CNESF com 8
delegados: 3 da Executiva Nacional e 5 Delegados de Base. Dia 22.6.11 –
Reunião com SRH do Ministério do Planejamento – Pauta específica +
Insalubridade. A ASFOC-SN vai debater em Grupão (reunião ampliada de
Diretoria) e assembléia geral. Processo de negociação em curso com o Ministério
do Planejamento e avaliar o calendário de mobilização orientando pelo Fórum
Ampliado e pela CNESF. Em caso da retirada dos valores referentes á
insalubridade, a ASFOC-SN realizará assembléia geral para deliberar a
deflagração de greve.
ASSIBGE-SN – Na reunião do dia 15/06/2011, da pauta específica, entre
ASSIBGE-SN, IBGE e MPOG; ficou claro, o processo de enrolação, por parte dos
representantes do governo. As questões a que se refere ao financeiro, só será
discutida após o dia 05/07/2011. Nas demais propostas específicas de nossa
base, ou foram negadas, e/ou entendidas como sendo necessária apresentar
subsídios com dados técnicos ara continuarmos negociando, tais como: concurso
para o quadro permanente, subsídio para plano de saúde, auxílio alimentação,
insalubridade e indenização de campo assim como, agilizar o processo de
regulamentação das titulações. Durante esta reunião que teve seu desfecho com
o agendamento de nova discussão, no dia 07/07/2011, no MPOG, foi feita uma
vigília por trabalhadores do IBGE representando vários Estados, em torno de 80
companheiros. No dia 16/06/2011 a ASSIBGE-SN participou com mais ou menos
100 representantes dos núcleos estaduais. Em nossa plenária setorial, realizada
no dia 17/06/2011 na Reserva do Roncador, avaliou que temos que jogar peso na
construção do dia nacional de mobilização para o dia 05/07/2011, indicando
paralisação de 24 horas, com manifestações públicas em nível nacional. Também
indicamos que seja realizada uma reunião de avaliação no dia 06/07/2011 com o
conjunto das entidades federais, especificamente no IBGE faremos a continuidade
da mobilização até o dia 07/07/2011, onde ocorrerá a nossa reunião. Quanto a
participação na reunião do Fórum das Entidades e da Plenária da CNESF; A
Executiva da ASSIBGE-SN e representantes de vários núcleos de base, se fazem
presentes.
C.T.B – O companheiro João Paulo Ribeiro (C.T.B) comunicou à CNESF que os
informes da C.T.B seguirão posteriormente.
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FASUBRA
QUADRO NACIONAL DE ADESÃO À GREVE
REGIÃO

ENTIDADE
SINTIFES - UFPA

SIM NÃO
X

CENTRO
OESTE

NORDESTE

NORTE

SINTIFES - UFOPA
SINTIFES - UFRA
SINTESAM - UFAM
SINTEST/AC - UFAC
SINTUNIR - UNIR
SINTAD-UFT(*) - UFT
SINTESPB - UFPB
SINTESPB - UFCG
SINTUFCE - UFCE
ASSUFBA-SIND - UFBA
ASSUFBA-SIND - UFRB
SINTUFEPE/RUR - UFRPE
SINTUFEPE/FED - UFPE
SINTEST/RN - UFRN
SINTEST/RN - UFERSA
SINTUFS – UFS
SINTEMA – UFMA
SINTUFAL – UFAL
SINTUFPI – UFPI
SINTUF/MT – UFMT
SISTA/MS – UFMS
SISTA/MS – UFGD
SINTFUB – UNB
SINT-IFES GO - UFG

X
X
X

X
X

X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X
X
X
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SINTUFF – UFF
SINTUFRJ – UFRJ
SINTUR-RJ - UFRRJ
ASUNIRIO - UNIRIO
SINTUNIFESP - UNIFESP
SINTUFSCAR - UFSCAR
SINTUFES – UFES
ASSEFEI – UF DE ITAJUBA
SINDIFES – UFMG
SINDIFES – UFVJM
SINDIFES – CEFET-MG
SINDUFLA – UFLA
ASAV-SIND – UFV
SIND. ASSUFOP - UFOP
SINTET-UFU – UFU
SINTUFEJUF – UFJF
SINTEFOA – UF DE ALFENAS
SINTE-MED – UFTM
SINDS-UFSJ
SINTUFSC – UFSC
SINDITEST – UFPR
SINDITEST- UTFPR
ASUFPEL – UFPEL
APTAFURG – FURG
ASSUFSM – UFSM
ASSUFRGS – UFRGS
ASSUFRGS - UFCSPA
SINDPAMPA – UF DO PAMPA
TOTAL

X
X

X
X

X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

47

(*) Entidade não filiada
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A FASUBRA em Plenária Nacional Estatutária realizada no dia 01 de junho,
aprovou a deflagração de Greve nas IFES, a partir do dia 06 de junho, após ter
insistido no processo negocial, participando de várias reuniões com a SRH/MP,
solicitando recursos para a carreira. Essa decisão deu-se a partir da avaliação
sobre o processo de negociação instalado em 2007, com Termo de Compromisso
acordado entre as partes, onde se identificou que diversos itens da pauta ficaram
pendentes. Além disso, as várias reuniões entre o governo e a FASUBRA não se
materializaram, efetivamente, no atendimento dessas demandas, pois, no nosso
entendimento, não houve nenhuma apresentação de propostas concretas. Nossa
pauta específica, entre outros pontos protocolados junto ao Ministério do
Planejamento, resumimos no seguinte: 1. Apresentação de recursos
orçamentários para serem alocados no piso da Tabela Salarial para 2011 ou 2012;
2. Propostas que resolvam a questão do VBC e reposicionamento de
aposentados, com ampliação de direitos para 2011; 3. Avanços nas propostas que
possibilitem resolução sobre a racionalização de cargos, conforme deliberação de
plenária da Federação, ainda em 2011; 4. Resolução do Anexo IV, com ampliação
de percentual horizontal para todas as classes e 5. Reajuste dos benefícios, a
partir de 2011.A greve atingiu 47 Instituições nessa segunda semana, conforme
quadro acima. Nessa próxima segunda teremos a primeira reunião com o MEC
após a deflagração da greve. O Comando Nacional de Greve definiu por propor ao
conjunto das entidades do funcionalismo a construção de paralisação nacional de
24h no próximo dia 05/07, combinando a luta do funcionalismo com a
solidariedade às greves em curso. Estamos com indicativo de caravanas à Brasília
para a primeira quinzena de julho.
FENASPS – A FENASPS esteve presente ma marcha com a participação de 700
pessoas. Realizamos acampamento na Esplanada. A plenária realizada ontem
(18.06.2011), foi retirado o seguinte calendário: Dia Nacional de luta e mobilização
com paralisação nos núcleos estaduais de saúde. Dias 15 e 16.07.11 – Jornada
de assembléias em todo o Brasil. Dias 24 e 25.07.11 – Encontro Nacional dos
Trabalhadores da Seguridade Social. Dia 26.07.11 – Plenária Nacional da
FENASPS. Indicativo de realização de Encontro Nacional de Gênero e Raça;
análise do acordo de reposição de horas no período da greve do M.T.E – Grande
descontentamento da base, foi aprovado a intensificação da luta pela anistia dos
trabalhadores.
SINASEFE – No dia 15/06/11 o SINASEFE participou, convidado pelo ANDESSN, do fórum em defesa dos 10% do PIB para a educação e referendo, por
aclamação a participação do SINASEFE no plebiscito para esse fim. O SINASEFE
participou do ato do dia 16.6.11 com mais de 300 sindicalizados. Nos dias 15 e
16.6.11 dos 38 Institutos Federais 35 pararam parcialmente. O SINASEFE realizou
nos dias 17 e 18.6.11 a sua 100ª Plena onde orientou-se o indicativo de greve
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para o dia 1° de agosto de 2011. O calendário retirado na 100ª Plena para
construção da greve: Paralisação de 24 horas no dia 05.07.11, 101ª Plena no dia
16.7.11 e greve a partir de 1° de agosto de 2011.
SINDIFISCO Nacional – Inicialmente conclamou as entidades a indicarem os
delegados para a oficina PL 1992, que propõe a instituição da previdência
complementar para os servidores públicos, que vai ocorrer na ENAP, em Brasília,
em 21 de junho. O MP indicará três representantes e as entidades dos servidores
indicaram os seguintes debatedores: Lucieni Pereira – Segunda Vice-Presidente
do SINDILEGIS; Henrique Nelson Caladra – Desembargador TJSP e Presidente
da AMB e Floriano José Martins – Vice-Presidente ANFIP.Informou que o
SINDIFISCO Nacional, com aprovação do Regulamento Eleitoral, a escolha da
Comissão Eleitoral, deu início ao processo eleitoral. Estamos em fase de
mobilização da nossa base, mediante organização dos comandos locais, regionais
e nacional. Estamos participando em todo país de manifestos que está apontando
para a mobilização que ocorrerá em Belém/PA.

2

Avaliação da Conjuntura (situação política e econômica e negociação
com o governo), e Plano de ação (processo de mobilização da FASUBRA
e FENAJUFE e continuidade da luta dos servidores federais).

Após o debate realizado, e destaques feitos pelo plenário à sistematização das
propostas, o conjunto de iniciativas a seguir foi aprovado por unanimidade dos
presentes:
-20/06 – incorporar no calendário da CNESF a audiência da Fasubra no MEC, às
11:30h, e do Fórum Espaço de Luta, às 9h na CONDSEF.
-Participação na oficina sobre PL 1992, na terça, 21/06, na ENAP
-Dia 05/07 – Dia Nacional de Protesto dos SPF’s, com paralisação de 24 horas.
Apontar a preparação de atos nos estados nessa data, bem como o fortalecimento
de fóruns do funcionalismo nos estados, visando desenvolver ações como SPF’s
na praça, manifestações, etc. Buscar articulação e presença com os atos da greve
da Fasubra.
-Orientar as entidades nacionais que participem, com os plantões das entidades,
de vigília durante a audiência no próximo dia 05.
-Participar e divulgar a reunião do Fórum de entidades do funcionalismo do dia
04/07, para preparação da audiência do dia 05.
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-Divulgar cartaz e panfleto para encaminhamento eletrônico aos estados, referente
à paralisação do dia 05, que está sendo construído pelo Fórum de entidades do
funcionalismo.
-Participar com representação nos atos das centrais.
-06/07 – reunião da CNESF, às 15h, e do Fórum de entidades do funcionalismo,
às 17h, para avaliação da paralisação e da audiência, e novos encaminhamentos.
3

Moções

Moção de Apoio à Greve
A Plenária Nacional dos Servidores Públicos Federais, reunida em Brasília no dia
19 de junho de 2011, vem por esta moção manifestar seu irrestrito apoio à Greve
Nacional dos trabalhadores técnico-administrativos em educação, solidarizando-se
com esse movimente exigindo a imediata abertura de negociações e atendimento
das reivindicações dos trabalhadores.
Brasília, 19 de junho de 2011
Moção de Apoio à Greve
A Plenária Nacional dos Servidores Públicos Federais, reunida em Brasília no dia
19 de junho de 2011, vem por esta moção manifestar seu irrestrito apoio à Greve
dos trabalhadores do judiciário federal, solidarizando-se com esse movimente
exigindo a imediata abertura de negociações e atendimento das reivindicações
dos trabalhadores.
Brasília, 19 de junho de 2011
Moção de Apoio à Greve
A Plenária Nacional dos Servidores Públicos Federais, reunida em Brasília no dia
19 de junho de 2011, vem por esta moção manifestar o seu apoio aos
trabalhadores da educação pública do Estado de Mato Grosso, em greve nesse
momento em defesa da educação pública, de qualidade, por melhores condições
de trabalho e por aumento salarial.
Brasília, 19 de junho de 2011
Moção de Apoio à Greve
A Plenária Nacional dos Servidores Públicos Federais, reunida em Brasília no dia
19 de junho de 2011, vem por esta moção manifestar o seu apoio aos
trabalhadores da educação pública do município de Várzea Grande - MT, em
greve nesse momento em defesa da educação pública, de qualidade, por
melhores condições de trabalho e por aumento salarial.
Brasília, 19 de junho de 2011
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Moção de Repúdio:
A FENASPS repudia os atos de violência cometidos pela atual gestão do DCE da
PUC/RS. A Atual gestão está ligada ao PDT e ao vereador envolvido no esquema
de corrupção Projovem. Somos contra o espancamento as duas estudantes do
movimento 89 de junho com tentativa de estupro. Somos contra, também, ao
abuso machista sofrido não somente pelas duas mulheres do movimento, mas às
pressões psicológicas e físicas a todas as mulheres do movimento. É preciso que
combatamos com veemência toda e qualquer postura machista desta máfia do
DCE, que permanece com esta política há mais de duas décadas na PUC/RS,
tratando as mulheres como ser inferior, passível de violência. Repudiamos ainda a
Comissão por parte da reitora da PUC/RS, que em casos anteriores de violência
ao movimento 89 de junho se omitiu do processo. Defendemos a autonomia do
movimento 89 de junho bem como suas reivindicações por eleições democráticas
para o DCE e auditoria nas contas da atual gestão. A Federação se solidariza
coma estudantes e solicita a punição dos agressores do DCE da PUC/RS. Somos a favor de uma sociedade livre de opressões, sem violências a mulher.Joel
Orestes/RS-Diretor-FENASPS e Flavia Alli-Jornalista SINSPREV/RS

Relatório elaborado por Rogério Marzola (FASUBRA) e Marcelo Vargas
(CNESF)

Saudações Sindicais
CNESF
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