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 Extraordinária da CNESF – 16.5.11
Sede do ANDES-SN, 9 horas.
Entidades presentes: ANDES-SN (Luiz Henrique Schuch e Almir Meneses) – ASFOC-SN
(Paulo H. Garrido e Wlademir Gomes de Melo) – ASSIBGE-SN (Francisco Jorge Quinto de
Mello e José Roberto Paladini) – CSP/CONLUTAS (Paulo Barela, Manoel Crispim e Julio
César A. Tavares) – FENASPS (José de Campos Ferreira e Deise Nascimento) – SINASEFE
(Volmir Marcos Lima, Maria Aparecida Silva Rodrigues, Nilton Gomes Coelho e Raimunda
Alves Silva) – SINDIFISCO Nacional (Luiz Gonçalves Bomtempo).

Pauta aprovada:
1. Informes das Entidades.
2. Preparação para a reunião do Fórum de Entidades Nacionais de Servidores Públicos
do dia 16.5.11;
3. Preparação para a reunião com o MPOG do dia 17.5.11.

A reunião teve início ás 10 horas, sendo que a coordenação dos trabalhos ficou sob
responsabilidade de Paulo Barela (CSP-CONLUTAS) e Francisco Jorge Quinto de Mello
(ASSIBGE-SN).

1. Informes das Entidades
ANDES-SN – 1. Reunião dos setores das IFES nos dias 5 e 6 de maio. 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.

CNESF – SCS Quadra 02 Edifício São Paulo Sala 517 Brasília-DF
Tel.: (61) 3321-2224 Fone/Fax.: (61) 3321-8734
Cep: 70317-900 Brasília/DF
e-mail: cnesf@cnesf.org.br

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

ASFOC-SN – Intensificar as ações no Congresso Nacional para impedir a tramitação e
aprovação de MP e PL, que retiram direitos dos trabalhadores. O Sindicato realizou
atividades de mobilização no dia 11 de maio, conforme orientação da CNESF e do Fórum
Ampliado dos SPF, data definida como Dia Nacional de Lutas dos SPF`s. Mobilização interna
– Grupão (reunião aberta de diretores, aberta a todos os servidores), para discutir a plenária
do VI Congresso Interno Extraordinário, que acontece no 2° semestre deste ano – os
trabalhadores debateram um calendário de seminários e temas a serem organizados pela
ASFOC-SN como forma de subsidiar as discussões. Participação no ato do Fórum/RJ no dia
11.5.11, na Cinelândia. A Diretoria Executiva Nacional vai priorizar agenda com as
Coordenações Regionais, visando ampliar a capacidade de mobilização nas lutas dos
SPF`s.

ASSIBGE-SN - No dia 29 de maio é comemorado o dia do IBGEANO, como este dia cai no
final de semana, estamos preparando para o dia 31 um dia com atos em defesa do IBGE
com várias atividades em todo o Brasil. 2 - Estamos agendando com a Direção do IBGE,
uma reunião com o intuito de nos prepararmos para a reunião com a Secretaria de Relações
do Trabalho.
CSP/CONLUTAS – A Central participou da reunião nacional do Espaço de Unidade de Ação
em 04 de maio. Estavam representadas as seguintes entidades: CSP Conlutas, CONDSEF
(Confederação Democrática dos Servidores Federais), CNESF (Coordenação Nacional das
Entidades dos Servidores Federais), COBAP (Confederação Brasileira de Aposentados e
Pensionistas), MST ( Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra(, MTST ( Movimento
dos Trabalhadores Sem Teto), UST (União Sindical dos Trabalhadores), Intersindical (os dois
setores), CPERS, FENASPS, ASSIBGE-SN, ANDES, Sindibel e Sind-REDE BH. A reunião
deu continuidade às iniciativas tomadas a partir das reuniões e encontros realizados desde
novembro/2010 com o objetivo de construir a unidade de distintas organizações sindicais e
populares para resistir às investidas dos patrões e dos governos contra os trabalhadores.
Foram aprovados os seguintes encaminhamentos:





Fortalecer o dia nacional de mobilização de 16 de junho, convocado pelas entidades
dos servidores federais. Neste sentido, a tarefa aprovada é organizar a ida de
delegações e representações dos demais setores para esse ato, em Brasília;
Como perspectiva, e continuidade às iniciativas conjuntas, foram debatidos os pontos
que poderiam compor uma plataforma conjunta desses setores, que possa inclusive
ampliar a participação de outras entidades e movimentos nesse espaço de unidade
que estamos impulsionando;
Foi ainda discutida a necessidade de organizar uma grande manifestação no segundo
semestre em torno a essas bandeiras, unificando ao máximo os movimentos sindicais,
populares e estudantis, tendo como referência para uma atividade nacional em
Brasília o período da segunda quinzena de agosto-2011.
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Nos próximos dias 03, 04 e 05 de junho será realizada, em São Paulo, a Reunião da
Coordenação Nacional da CSP-CONLUTAS. Durante essa reunião, no dia 04 de junho, a
Central vai realizar um Ato Político em comemoração à passagem de um ano de sua
fundação. O evento será seguido de uma grande festa e terá lugar no Ginásio do Sindicato
dos Metroviários. Desde já, registramos o convite à todas as entidades da CNESF para
participação nesta reunião e/ou no evento de comemoração do aniversário da CSPCONLUTAS.
FENASPS - A FENASPS está mobilizando os trabalhadores e trabalhadoras com jornada de

30 horas semanais, regulamentada em Lei Específica e o Serviço Social para que o Governo
cumpra o que está estabelecido na respectiva Lei. A próxima reunião acontecerá no dia 21
de maio, na sede da entidade. Realização de reunião de diretoria dias 21 e 22/05. A
Federação em conjunto com os sindicatos Estaduais está acompanhando a mobilização
geral dando continuidade à campanha salarial. Estaremos presentes na votação da ADI
1923, no Supremo Tribunal Federal (STF) sobre Organizações Sociais no dia 18.05.
SINASEFE - Realizamos nos dias 13 e 14 de maio a 99ª Plenária do SINASEFE onde foi
deliberado um Calendário de mobilização para criação de uma greve Setorial da Educação
ou só da Rede Profissional, caso a greve unificada não aconteça. Da seguinte forma:01 a 10
de junho – Rodadas de Assembléias do SINASEFE nos estados;14 e 15 de junho – GT
Carreira do SINASEFE; 16 de junho – Participação no Ato Público dos SPF’s em Brasília; 15
e 16 de junho – Greve de 48 horas; 17 e 18 de junho – Plenária do SINASEFE; 19 de junho –
Plenária dos SPF’s .
SINDIFISCO Nacional – O SINDIFISCO Nacional realizou nos dias 4, 5 e 6 de maio, em
Brasília, Plenária para tratar da campanha salarial. Foi aprovado o estado de mobilização e
assembléia permanente. Também decidiu a estruturação de comando local, regional e
nacional, visando a mobilização da categoria. Ficou definida ainda a realização de outra
Plenária para o mês de junho, que provavelmente, será próxima do dia 16 de junho, para que
os delegados possam participar dos eventos dos servidores federais em Brasília. Nesta
semana, no dia 19 serão realizadas assembléias em todo o Brasil, para deliberar sobre as
questões aprovadas na Plenária.
2. Preparação para a reunião do Fórum de Entidades Nacionais de Servidores
Públicos do dia 16.5.11;
3. Preparação para a reunião com o MPOG do dia 17.5.11.
Por iniciativa da mesa, as entidades aprovaram aglutinar esses dois pontos em uma única
discussão, acrescentado, ainda, o tema sobre o calendário de atividades para o próximo
período.
Após as várias intervenções dos representantes das entidades, aprovaram-se os seguintes
encaminhamentos:
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Sobre os protocolos propostos pela SRH-MPOG
No que versa sobre o PLP-248/99 retirar do texto todas as referências à representação das
“entidades nacionais de servidores públicos do Poder Executivo Federal”, mantendo apenas
o termo “entidades de servidores públicos”. Não interessa às entidades da CNESF
discutir avaliação de desempenho à partir dos ditames da lei-11.784/2008, citada várias
vezes no protocolo, assim, e considerando que várias passagens do texto são elementos
regulatórios do tema, sendo que ainda não há nenhuma definição de procedimento
acordada, elimine-se todo o restante da redação mantendo apenas o segundo parágrafo da
Cláusula Quarta, acrescido, em sua terceira linha após “por insuficiência de desempenho”,
um entre vírgulas com os termos “especialmente o PLP-248/99”, seguindo-se os demais
termos da frase.
No que versa sobre os demais projetos (MP-520/10, PLP-1.992/07 e PLC-549/09) retirar do
texto todas as referências à representação das “entidades nacionais de servidores públicos
do Poder Executivo Federal”, mantendo apenas o termo “entidades de servidores
públicos”.
Sobre a reunião com o governo (Negociação Coletiva)
As entidades da CNESF defendem o debate em torno à reivindicação apresentada, ou seja,
exigência da institucionalização da negociação coletiva no setor público, restrito
direito de greve e liberdade e autonomia sindical. Neste sentido, advertimos desde já que
não admitimos negociar qualquer proposta em torno de implantação do imposto
sindical e nem propostas restritivas ao direito de greve.
Todas as contribuições e acúmulos sobre o tema são bem vindas, todavia, o processo tem
que considerar o entendimento do conjunto das entidades representativas dos trabalhadores
do setor. Desta forma, o fórum das entidades só poderá encaminhar na negociação com
o governo aquilo que for consensuado em sua reunião de logo mais, independente de
elaborações já sistematizadas em outros espaços de debate.
Sobre as cláusulas econômicas (para reunião de negociação de 31.05)
Para responder a necessidade de concretizar a reivindicação sobre política e reposição
salarial, os representantes das entidades aprovaram levar o debate à base, e para as demais
entidades do fórum nacional. A idéia é ter como premissa a reposição salarial dos últimos
dois anos em base à inflação do período mais um adicional que represente ganho real
acima da corrosão inflacionária. A partir daí, a política salarial seria de reajuste anual nos
mesmos termos, ou seja, Inflação+Ganho Real, incidindo sobre o piso com repercussão nas
tabelas demais itens da composição remuneratória.
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Sobre o calendário
Em primeiro lugar foi aprovada uma proposta de levar ao Fórum das entidades nacionais a
realização de uma vigília quando da realização da reunião de negociação na SRH-MPOG, no
dia 31.05. A idéia é aproveitar a presença do reforço de companheiros que as entidades
enviarão para a reunião ampliada do dia 01.06 e reunir em torno de 150-200 companheiros
em frente ao Ministério, como elemento de pressão sobre o governo.
Se aprovada essa proposta no fórum, o calendário completo fica desde já aprovado, com as
seguintes datas:
17 de maio – Reunião de Negociação (Tema: Negociação Coletiva);
Última semana de maio/primeira semana de junho – Atividades nos Estados de diálogo
com a população (do tipo SPFs na rua) acumulando forças para o ato do dia 16/6.
31 de maio – Reunião de Negociação (Tema: Reivindicações econômicas);
31 de maio – Vigília durante a realização dessa reunião;
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 a 19 de junho – Plenárias Setoriais, Plenária Nacional da CNESF e Reunião
Ampliada do Fórum de Entidades.
Encaminhamentos finais importantes
O processo de negociações é bastante difícil e o projeto de governo de Dilma Rousseff não
deixa margem para concessões, neste sentido, é pouco provável que nas próximas reuniões
avancemos para acordos que atendam as reivindicações da categoria, expressas nos sete
pontos apresentados ao governo.
Considerando as avaliações que as entidades da CNESF têm feito, é preciso reforçar a
convocação da manifestação do dia 16 de junho e garantir uma presença expressiva
de delegados nas plenárias que se realizarão logo após o evento.
Porém, as tarefas não se limitam apenas a esses eventos. Várias categorias já discutem a
deflagração da greve em suas bases: FASUBRA, FENAJUFE e SINASEFE, por exemplo.
Assim, a CNESF orienta todas as entidades para levarem o debate sobre a necessidade
da construção da greve unificada dos SPF, como forma de responder aos ataques
contra os nossos direitos e perspectiva real de não haver avanços nas próximas
reuniões com o governo.
Esse debate precisa ser levado à sério desde já, porque é possível que as plenárias de junho
já sejam realizadas com várias categorias em greve, necessitando, portanto, que nesses
fóruns já apontemos uma resolução que unifique todos os servidores em uma única ação
grevista.
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A Plenária Nacional dos SPF deverá abordar os temas da conjuntura e fazer um balanço da
Campanha Salarial – 2011 e as negociações com o governo. Além disso, apontará os
próximos passos e avaliará a perspectiva da greve unificada, além da participação das
entidades no processo mais amplo de mobilização, que tem como referência uma atividade
nacional na segunda quinzena de agosto desse ano.
Por fim, mas não menos importante, a CNESF vai elaborar um material jornalístico
nacional para garantir a convocação das atividades do mês de junho (Marcha e
Plenárias) e apresentar uma avaliação do processo de negociação até o presente
momento. A responsabilidade para apresentação de uma minuta desse material ficou sob a
responsabilidade da CSP-CONLUTAS.

Relatório elaborado por Paulo Barela (CSP/CONLUTAS) e Marcelo Vargas (CNESF)

Saudações Sindicais
CNESF
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