Relato da Reunião do Fórum de SPF
Companheiros e Companheiras
Hoje, dia 23 de abril, o Fórum Nacional dos SPF se reuniu para avaliar a Reunião com o governo e definir
os próximos encaminhamentos comuns que faremos;
Na avaliação os principais pontos foram:
1) O Fórum conseguiu uma importante vitória em se qualificando como interlocutor da maioria dos
Servidores Públicos Federais com o governo;
2) A intervenção dos representantes do governo deixa claro uma posição em não oferecer nada para os
trabalhadores;
3) O governo quando acena com qualquer possibilidade de apresentar uma contra-proposta para os SPF,
condicional ao sucesso do Ajuste Fiscal, ou seja, coloca nas costas dos trabalhadores a conta da crise;
4) O governo tentará dividir os trabalhadores a partir das mesas setoriais;
5) A importância do Fórum em fortalecer mesa geral de negociação.
Quantos aos encaminhamentos foram aprovados:
1) Realizar uma reunião do Fórum Nacional dos SPF no dia 08 de maio para discutir quais realmente são
as entidades do Fórum, e a participação do SPF no dia nacional de paralisação chamado pelas centrais
sindicais, contra o PL 4330 e as MP's 664 e n665;
2) Realizar no dia 13 de maio uma reunião do Fórum preparatória para a reunião com o governo no dia 14
de maio, início das negociações;
3) Realizar atos de mobilização na porta do MPOG durante as negociações do dia 14 e uma reunião
Ampliada do Fórum neste mesmo dia após a mesa de negociação, onde discutiremos os próximos passos
da nossa luta;
4) Fazer um Boletim informativo para ser amplamente divulgando todos os acontecimentos e a mesa de
negociação com o governo;
5) Fazer um manifesto contra o PL 4330, MP's 664 e 665 e contra contratação via OS - Organizações
Sociais que ameaçam os concursos públicos.
Essas tarefas para nós do SINASEFE devem ser amplamente discutidas na nossa base na rodada de
assembleia que faremos para eleger delegados para nossa PLENA,.
Saudações
-David Lobão e Marcos Dorval Schmitz
Membros da Direção Nacional do SINASEFE

