Reunião da Comissão Organizadora do Seminário Nacional dos SPF
Fórum das Entidades Nacionais dos Servidores Federais
Auditório do ANDES-SN, Brasília 14.10.2014.
Entidades presentes: ANDES-SN, CONDSEF, CSP-CONLUTAS, FENASPS e SINASEFE.
OBSERVAÇÃO: O presente documento, além de relatório da reunião da Comissão Organizadora do
Seminário Nacional dos Servidores Públicos Federais, também serve como Circular de Orientação e
Procedimentos para participação neste evento.
PONTOS ABORDADOS E DELIBERADOS:





Definição de mote e material de divulgação do seminário;
Estrutura, logística e orientações gerais sobre o seminário;
Finanças, inscrições e credenciamento;
Outros.

Quanto ao local e data:
Ratificando informação anterior, o Seminário será realizado em Brasília-DF, no Bay Park Hotel de 14 à
16 de novembro de 2014. De acordo com levantamento feito pelas entidades que apresentaram
previsão, o seminário deve chegar a um número de cerca de 350 participantes.
Definição de mote e material de divulgação do seminário:
 Foi apresentada uma proposta de cartaz (enviado no dia anterior para todas as entidades),
contendo um mote para o seminário, na linha das intervenções da reunião do dia 07.10. A
Comissão aprovou a arte e o conteúdo político do cartaz como material de divulgação, ficando
a CSP-CONLUTAS responsável pela confecção de dois mil exemplares em gráfica.
 A arte do cartaz servirá como base para elaboração do folder de inscrição contendo a
programação do seminário e as logomarcas das entidades que compõem esse fórum. O crachá
de identificação dos participantes também obedecerá a arte do cartaz. Entidade responsável
pela confecção: CSP-CONLUTAS.
Estrutura e logística do seminário:
 Foram acertados todos os procedimentos quanto à contratação do local (auditório e salas),
sistema de som e equipamentos de produção de imagens. A Comissão também se encarregará
de fazer contatos com os palestrantes para a compra de passagens e acertos de viagem.
 A Comissão determinou um prazo máximo para apresentação de contribuições (textos de
análises políticas e/ou técnicas) até o dia 31 de outubro de 2014. Essas contribuições somente
serão aceitas se assinadas por representação de alguma entidade nacional ou de entidade da
base de entidade nacional que compõe o Fórum das Entidades Nacionais dos SPF. As
contribuições que cumprirem essa exigência e chegarem ao prazo estipulado pela Comissão
Organizadora serão acrescentadas à pasta dos participantes.

Finanças, inscrições e credenciamento:
 De acordo com o levantamento de custos feito pela Comissão Organizadora será cobrada uma
taxa de inscrição por participante no valor de R$ 200,00 (DUZENTOS REAIS).
 O pagamento da taxa é obrigatório e de acordo com os prazos apresentados abaixo. O
pagamento da taxa garante o direito a participação nos três dias do evento, coquetel de
confraternização na noite do dia 14.11 e almoços nos dias 15 e 16.11.
 A despesa de hospedagem (hotel) não está incluída no valor da taxa, sendo de
responsabilidade do participante ou de sua entidade. Sugerimos hospedagem no próprio local
do seminário (BAY PARK HOTEL) com diárias a R$ 280,00 para apartamento triplo e R$ 250,00
para apartamento duplo. As reservas devem ser feitas pelas próprias entidades interessadas,
diretamente no Setor de Reservas do hotel.
 As inscrições devem ser feitas pelas Entidades Nacionais até o dia 31 de outubro de 2014. O
ANDES-SN e a CONDSEF produzirão uma Ficha de Inscrição Individual, que deverá ser
preenchida pelo participante e enviada pelas entidades para o e-mail cnesf@cnesf.org.br,
dentro do prazo acima descrito. Após o envio da lista de inscritos, a entidade deverá efetuar o
pagamento das taxas até o dia 07 de novembro de 2014, em conta bancária que será
informada à posterior (designada pelo ANDES-SN).
 O credenciamento dos participantes ficará à cargo de uma equipe composta por funcionários
das seguintes entidades: ANDES-SN, CNESF, CONDSEF, CSP-CONLUTAS e SINASEFE.
 Cada participante receberá no ato do credenciamento um crachá de identificação e uma pasta
contendo caneta, papel de rascunho e documentos de contribuição ao seminário.

RELEMBRANDO A PROGRAMAÇÃO SEMINÁRIO NACIONAL DOS SPF

Primeiro dia (sexta-feira) – 14.11.2014
17h00min – Abertura e fala breve das entidades nacionais.
18h00min – Debate sobre Conjuntura com apresentação do tema pelas Centrais Sindicais: CSPCONLUTAS, CTB e CUT.
20h00min – Coquetel e encerramento.
Segundo dia (sábado) – 15.11.2014
09h00min – Grupos de Trabalho para discussão do tema conjuntura com enfoque sobre o papel do
Estado, os serviços e os servidores públicos, perspectivas com o próximo governo e possíveis planos de
ajustes que atinjam o setor em cenário de profunda crise econômica.
12h30min – Intervalo para almoço.
14h00min – Campanha Salarial (apresentação técnica do DIEESE, ILAESE e DIAP).
15h30min – Grupos de Trabalho sobre o tema Campanha Salarial.

18h30min – Reunião dos relatores para sistematização dos GT.
20h00min – Encerramento.
Terceiro dia (domingo) – 16.11.2014
09h00min – Apresentação do relatório de sistematização e debate em plenário.
12h00min – Intervalo para almoço e reunião das entidades nacionais.
14h00min – Leitura das propostas e aclamação pelo plenário.
15h00min – Encerramento.

Próxima Reunião do Fórum:
Para definir as questões pendentes e fazer uma perspectiva do Seminário, dia 29.10.2014 às
15h00min, na sede do ANDES-SN.
Elaboração deste relatório: Paulo Barela (CSP-CONLUTAS)

