Relatório da Reunião do Fórum Nacional dos SPF – 22.1.15.

Sede do ANDES-SN – 14 horas.
Entidades presentes: ANDES-SN (Marinalva Oliveira) - ASFOC-SN (Paulo
Henrique Garrido) – CONDSEF (Jussara Griffo e Gilberto Jorge C. Gomes)
CSP CONLUTAS (Saulo Arcangeli) – C.T.B/C.S.P.B (João Paulo Ribeiro) –
FASUBRA - (Rolando R. M. Junior , João Paulo Ribeiro e Gibran Jordão) FENAJUFE (Eugênia Lacerda) – FENAPRF (Pedro da Silva Cavalcanti,
Dovercino Borges e Lourismar da Silva Duarte) - FENASPS (Carlos Roberto
dos Santos) - SINAL (Sérgio Belsito) – SINASEFE ( Mário Junior e Samanta
L. Maciel ) - SINASEMPU (Anestor C. Germano e Laércio B. Reis)
Pauta:
1. Discussão prévia sobre os eixos para a campanha salarial 2015;
2. Calendário de atividades para 2015.

A reunião teve início ás 14h30min e a Mesa Diretora ficou sob responsabilidade
da CSP-CONLUTAS (Saulo Arcangeli) e a relatoria a cargo de Eduardo Zanata
(CSP-CONLUTAS) e Marcelo Vargas (CNESF).

As entidades presentes inicialmente deram seus informes de conjuntura:

1. Informes das Entidades
2. Calendário de atividades para 2015.
ANDES-SN – Reunião do setor das IFES dia 30.1.15 para discutir pauta dos
SPF. Realização do 34º Congresso do ANDES-SN em Brasília de 23 a 28 de
fevereiro de 2015. Protocolo de solicitação de audiência com o ministro da
Educação sobre pauta específica da categoria; a última reunião ocorreu em
abril de 2014 e foi interrompida pela SESU MEC.

ASFOC-SN – Audiência no Ministério da Previdência – Pauta: Discussão sobre
aposentadoria e abono permanência. Inclusão da agenda e pauta por
melhorias de valores e regularização do pagamento em apoio aos bolsistas
CAPES. Incluir na agenda e pauta: Apoio ao manifesto da Frente Nacional
contra a Privatização da Saúde “Não á entrada do capital estrangeiro na
saúde”. Orientar a participação do Fórum dos SPF no V Seminário da Frente
Nacional Contra a Privatização da Saúde de 27 a 29 de março com o tema
“Saúde, Crise do Capital e Lutas Sociais na América Latina”, local: FIOCRUZ e
UERJ (a confirmar). Intensificar ações conjuntas no Congresso Nacional. Pela
aprovação da PEC 555, pelos direitos da aposentadoria. Pelo veto da MP
664/665-2014 – Altera pensões e retira direitos históricos (previdenciários e
trabalhistas). Pela retomada imediata do processo de negociação efetiva.

CONDSEF – A CONDSEF no dia 30.1.15 vai estar realizando o seu Conselho
de Entidades para definir a sua posição sobre o índice, bem como para o
calendário de atividades.

CSP/CONLUTAS – A Secretaria Executiva Nacional da central tem próxima
reunião no dia 05 de fevereiro. Durante o mês de janeiro a central participa das
mobilizações de vários estados contra o aumento das passagens e também
apoiou a greve dos Metalúrgicos do ABC que obteve uma grande vitória ao
reverter as 800 demissões pretendidas pela empresa. A CSP CONLUTAS irá
participar do Dia Nacional de Lutas por Emprego e Salários, de iniciativa de 06
outras centrais sindicais e convoca para o dia 30 de janeiro, juntamente com
MLS – Movimento de Luta Socialista Condsef – Confederação dos
Trabalhadores no Serviço Público Federal Feraesp – Federação dos
Empregados Rurais Assalariados de São Paulo Conafer – Confederação
Nacional dos Agricultores Familiares e Empreendedores Rurais do Brasil, a
reunião do Espaço Unidade de Ação que irá debater o cenário atual de muitos
ataques aos trabalhadores, principalmente a partir das medidas do governo
Dilma desde sua reeleição, e organizar a mobilização dos trabalhadores do
campo e da cidade no enfrentamento às políticas patronais e governamentais.

FENAJUFE – Mantém defesa da aprovação dos PL´s 7019(MPU) e
7020(Judiciário Federal). Apenas os projetos de reajuste salarial dos
magistradores e procuradores foi aprovado e os servidores, descontando os
15%, já possuem perdas salarias desde 2006 em torno de 45%. No dia 22
ocorreu uma reunião como o Pres. do STF Ricardo Lewandowski para tratar
das pautas específicas, mas também com inclusão de pauta geral(Data-Base,
Auditoria da Dívida Pública e anulação da Reforma da Previdência). Sobre

data-base, o Recurso Extraordinário nº 56508
teve pedido de vistas do
Ministro Dias Tofolli quando o placar estava 4 a 3(contrário aos trabalhadores).
Faltam o voto do próprio Ricardo Lewandowski, Dias Tofolli e Celso de Mello.
Deve-se fazer um trabalho de todas as entidades com os Ministros para tentar
reverter a situação que indica perda para as categorias de serviço público de
todas as esferas.

FENAPRF – A.G.E dia 25.2.15 em Brasília com os sindicatos filiados em todo
país, para nortear a campanha salarial 2015.

SINAL – Da última reunião para cá, estamos trabalhando a unidade pela luta
da PEC 555 e MP 664. Nos dias 28 a 30 haverá reunião da executiva do SINAL
e logo após devemos convocar assembléias.

SINASEFE – O SINASEFE aprovou em sua 128ª Plenária Nacional, realizada
nos dias 13 e 14 de dezembro de 2014, fortalecer e priorizar as negociações
com o governo de forma unitária com as entidades representativas dos SPF.
Por isso está encaminhando junto a base ampla campanha para participação
nas atividades de 31.1 e 1.2. Defende a ainda a construção de um manifesto
em defesa da unidade dos SPF. Deliberou também por convocar, para a
véspera da manifestação nacional, que será aprovada na atividade de 31.1 e
1.2, uma Plenária Nacional de nossa entidade de modo a dar peso para a
manifestação. Está convocando sua base para nos dias 26 a 29 de março de
2015, participar do Congresso Estatutário a ser realizado em João Pessoa/PB.

SINASEMPU – O SINASEMPU convocou assembleia em todos os estados
para que a categoria escolha melhor estratégia para reverter o arrocho salarial
implantado no M.P.U. Desta forma, foram realizadas assembleias nos dias 19 a
21 de janeiro de 2015, onde a maioria decidiu pela paralisação no dia 30.1.15,
dois dias no mês de fevereiro e três dias no mês de março. Tais eventos tem
como reivindicação a aprovação do PL 7919/2014 e o pagamento
administrativo dos “13,23%”. Outras demandas serão encaminhadas no
decorrer do ano de 2015, tais como: jornada de 6 horas corrigidas, reajuste no
auxílio alimentação/auxílio creche, liberação para o exercício de advocacia para
os servidores do M.P.U.

3. Discussão prévia sobre os eixos para a campanha salarial 2015;
Foram abertas inscrições sobre os eixos da campanha salarial e avaliou-se que
temas como terceirização, privatização, assédio moral/sexual e condições de
trabalho, combate às opressões no serviço público, índice linear devem ser
prioritários para definir a pauta.
4. Calendário de atividades para 2015.

Sobre calendário, discutiu-se a necessidade de um ato/marcha para
apresentação da pauta entre os dias 25 e 26(proposta ANDES- período do
Congresso da entidade) e também abrir uma discussão sobre uma jornada de
lutas de três dias no mês de março para apresentar a pauta para o executivo,
legislativo e judiciário(proposta CONDSEF).
06.03 : Ato no RJ contra a EBSERH- FASUBRA, com incorporação de
demais entidades.

Encaminhamentos:
1) Aprovar ato na Câmara dos Deputados no dia 02 de fevereiro(abertura dos
trabalhos do Congresso Nacional) para apresentar nossa pauta aos deputados
e senadores.
2) Encaminhar uma Carta/Ofício aos parlamentares apresentando a pauta dos
servidores públicos e os projetos que tramitam no Congressso e atacam os
trabalhadores do serviço público a ser distribuída no ato do dia 02.02 :
FASUBRA fará texto inicial e repassará para as entidades do fórum até
segunda-feira(26).
3) Documento público do Fórum contra as recentes medidas do governo :
Comissão ( CSP/CONLUTAS, CTB e CUT) fará elaboração do texto e enviará
para as entidades do fórum até quarta-feira(28). Este documento será
aprovado na reunião ampliada dos dias 31 de janeiro e primeiro de fevereiro.
4) Discussão sobre índice linear de reajuste para campanha salarial 2015 : A
partir de estudos dos Dieese para várias entidades, aprovou-se uma
comissão(Condsef, Fasubra e Sinal) para elaborar um estudo consolidado a
ser apresentado na plenária. As entidades que já possuem estudos sobre
perdas salariais, devem enviar informações para esta comissão formada.
5) Fenajufe deve apresentar um informe detalhado sobre tramitação do
Recurso Extraordinário nº 56508 sobre data-base e que tramita no STF.
6) Indicar participação das entidades que compõem o fórum no dia 28 : Dia
Nacional de Lutas por Emprego e Salários, convocado pelas centrais.

7) Próxima Reunião do Fórum será realizada no dia 30.1.15, 19h, na Sede do
ANDES-SN, com a seguinte pauta:
1. Informes
2. Organização da Reunião Ampliada dos dias 31 e 01 de fevereiro.
3. Discussão sobre encaminhamentos em relação ao trabalho com os ministros
do STF em relação à data-base.
4- Discussão sobre o Índice linear a ser apresentado pela comissão(Condsef,
Fasubra e Sinal)
5- Discussão sobre o documento público a ser apresentado pela comissão(CSP
CONLUTAS, CTB e CUT)

Relatório elaborado por Saulo Arcangeli (CSP-CONLUTAS), Eduardo Zanata
(CSP-CONLUTAS) e Marcelo Vargas (CNESF).

