Fórum das Entidades Nacionais dos Servidores Públicos Federais
ANDES-SN – ANFFA-Sindical – ASFOC-SN – ASMETRO-SN – ASSIBGE-SN
CNTSS – CONDSEF – CSP/CONLUTAS – C.T.B – CUT - FASUBRA – FENAJUFE
FENAPRF – FENASPS – PROIFES – SINAIT – SINAL - SINASEFE – SINDIFISCONacional – SINDIRECEITA – SINPECPF – SINTBACEN – UNACON-Sindical

Convocatória e Convite de Reunião do Fórum das Entidades
Nacionais dos Servidores Públicos Federais com as Centrais
Sindicais, Demais Entidades de Servidores e Movimentos Sociais
dia 6.12.16.
Sede da FENASPS, 9 horas.
Entidades presentes: ANDES-SN (Alexandre Galvão Carvalho) – ANDESSN/CNG (Aurean D’eça Júnior) - ASFOC-SN (Paulo H. Garrido) – ASSIBGESN (Luiz Fernabdo Viegas) - FASUBRA (Adriana Stella, Euridíce Ferreira,
Felipe José Alves Santos, Antonio Gerson Morais, Normania Lúcia P. Pereira)
– FASUBRA/SINTUFSC (Dilton Mota Rufino) - FENASPS (Lídia de Jesus) –
FENAJUFE (Elcimara A. de Souza) - SINAIT (Marco Aurelio Gonsalves) SINASEFE/CNG (Antonio Tadeu Pinto Soares Junior) – SINASEFE (Paulo
Reis).
Pauta:
1. Informes das Entidades;
2. Avaliação da Marcha OCUPA BRASÍLIA do dia 29.11.16;
3. Encaminhamentos.
A reunião teve início às 9h45 e os trabalhos da Mesa Diretora ficaram sob
responsabilidade de Aurean D’eça Júnior (ANDES-SN/CNG-APRUMA),
Adriana Stella (FASUBRA) e a relatoria de Marcelo Vargas (CNESF).

1.Informes das Entidades.

ANDES-SN - ANDES-SN- Greve iniciada no dia 24/11 com instalação do CNG,
composto atualmente por 15 delegados e aproximadamente 3 observadores.
Relata sobre mobilização nacional e representação política do ato do dia
29/11. Comunica sobre calendário de lutas e atividades desenvolvidas em
coletivo em Brasília e nos Estados. Participação no Seminário de Ciência e
Tecnologia. Avaliação rápida sobre tentativa de criminalização da greve e
repressão por parte do Governo com medidas, a exemplo: corte de ponto.
Indica ato do dia 13/12 nos Estados e em Brasília, ponderando a importância e
magnitude deste novo Ato a se considerar questões financeiras para realizá-lo.
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ASFOC-SN - Participação expressiva no Ato contra a PEC 55, em 29.11.16.
Participação no Seminário Intersindical e Previdência Social, no Senado
Federal. Incorpora a agenda a Marcha de 7.12.16, em defesa da democracia,
do SUS, da Previdência Pública. Continuidade na Câmara dos Deputados
(Contra a PEC da Reforma da Previdência) e no Senado contra a PEC 55.
Construção das atividades nacionais e nos Estados, dia 13.12.16 contra a PEC
55 e contra a Reforma da Previdência.
FASUBRA – Em greve desde o dia 24 de outubro, com Comando Nacional
instalado, participando das atividades. No dia 29 tivemos uma ampla
participação e agora, para o segundo turno, a orientação às bases é enviar
representações à Brasília e, em especial, o entorno. Com a indefinição da data
de votação, orientamos manter a mobilização e deixar as bases em estado de
alerta para que o dia de votação seja um dia Nacional de Lutas. Paralelamente,
as orientações são de fortalecer os atos e ações nos Estados, especialmente
ações de visibilidade e impacto. Para essa semana, as ações mais urgentes
são as ações junto ao Senado Federal e Câmara dos Deputados no dia de hoje
com relação às questões da MP-746 e da Reforma da Previdência. Dia 7.12.16
também participaremos da Marcha em Defesa da Saúde Pública. Para dar
continuidade às lutas do próximo período, a FASUBRA também tem participado
de ações unificadas e organizativa com o SINASEFE e o ANDES-SN, no setor
da Educação. Por fim, um outro elemento de informe foi a orientação do MPOG
para cortar ponto na greve. Como resposta, a ANDIFES enviou ofício
afirmando que o corte de ponto não poderá se efetivar em razão de questões
técnicas e operacionais. Hoje a FASUBRA está em reunião com a ANDIFES.
FENASPS - 1) Participamos do ato nacional Ocupa Brasília dia 29/11 e os
sindicatos estaduais realizaram também intensas atividades unificadas contra
a famigerada PEC 55, a contra Reforma da Previdência e todas as contra
Reformas que retira direitos dos trabalhadores. Avaliamos como positiva as
ações politicas realizadas. E repudiamos veementemente as ações truculentas
da Policia de Brasilia contra estudantes e trabalhadores que estiveram em luta
em defesa dos direitos do Povo, não ao retrocesso aos direitos sociais.
Importante dar continuidade a esta luta em Brasília e nos estados na votação
da PEC 55.
SINAIT – Auditores Fiscais do Trabalho em greve desde agosto (Zero). O PL
do acordo não foi encaminhado ao Congresso Nacional. Estamos participando
de todos os eventos contra: Retirada de direitos, PEC 55, Terceirização,
Reforma da Previdência, NR 12.
SINASEFE - 1. Construção de atos nos estados e fortalecimento do ato em
Brasília na data da votação da PEC. 2. Dia Nacional de Enfrentamento no dia
da votação da PEC. 3. Reafirmar a construção do Comando Unificado, a
mobilização e greve conjunta com a Fasubra, Andes e Movimento estudantil,
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como deliberado na última Plena. 4. Nota ao CONIF exigindo compromisso e
coerência com a posição expressa na “Carta de Vitória”. 5. Caça aos
senadores nos estados e corpo a corpo com estes fora do Congresso. 6.
Imediata articulação com as entidades para preparar os próximos
enfrentamentos. 7. Pressão no CONIF a se posicionar contra o corte de ponto.
8. Que a plena defina os nomes para a reunião do CONIF. 9. Intensificar as
ações nas mídias virtuais com os senadores; 10.Garantidos dois nomes da DN,
dois nomes do CNUG e dois nomes a serem definidos para CONIF. 11.
Avaliação do ato do dia 29/11 e posicionamento político da 146ª Plena. 12.
Apoio às ações de enfrentamento e radicalização. 13. Ratifica orientação da
Plena anterior de articulação com outros movimentos 14. Esclarecer as bases
acerca da manifestação do dia 4/11/2016, por quem está sendo convocado e
que o Sinasefe não apóia. 15. Fica a cargo do CNUG a definição da data da
próxima Plena. A greve do Sinasefe Nacional é desde 11.11, há por volta de
126 câmpus/reitorias em greve.
Antes que se direcionasse ao Ponto 2 da pauta, foi consultado e aprovado pela
plenária a inclusão do terceiro ponto de pauta visto a necessidade da
discussão e falas durante os informes apontando para tal discussão: Reunião
com o Senador Jorge Viana dia 07/12/16.
2. Avaliação da Marcha OCUPA BRASÍLIA do dia 29.11.16.
As entidades presentes iniciaram a avaliação expondo a situação financeira
dos gastos e receitas que foram realizadas na Marcha OCUPA BRASÍLIA do
dia 29.11.16. De acordo com a planilha atualizada de gastos/receitas, os
valores são os seguintes: Total de Gastos = R$ 139,506,00 e Receitas = R$
78.000,00 totalizando um saldo devedor de R$ 61.506,00. Solicitamos que as
entidades que não contribuíram, a fazerem seus pagamentos, a fim de sanar
os devidos débitos. Numa avaliação geral da marcha do dia 29/11, as
entidades presentes avaliaram positivamente o Ocupa Brasília. A ação da
polícia foi compreendida pela maioria como uma ação violenta e truculenta.
Algumas falas apontam a polícia do DF como uma das mais violentas do Brasil
e que um ato daquela proporção, com aproximadamente 40 mil pessoas,
geraria tal reação policial que se apresentou com bombas de gás, spray de
pimenta, cavalaria e suporte aéreo de combate. Foi elucidado que os
estudantes tiveram um papel importantíssimo no Ato, todavia, críticas foram
feitas no que diz respeito a não interferência por parte da organização dentre
movimento e ação dos estudantes. Críticas também apontam que deveria ter
tido melhor organização estratégica, todavia, tal falta de organização também
se deve ao fato de que não se fazia atos com tamanha magnitude há décadas.
O ato do dia 13/12 deve ser pensado atentando às falhas no dia 29/11. As
comissão de saúde teve papel significativo no dia 29/11 e para o dia 13/12
sinaliza unificação da comissão entre todas as entidades envolvidas, melhor
preparo logístico e de material e envolvimento de mais profissionais da saúde.
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Comissão de segurança precisa elaborar melhores estratégias e articulação
nos casos de avanço do ato e de repressão pela polícia. Por fim, todos
apontaram nas falas a importância do dia 29/11 e que este ato nos fortaleceu e
que nosso horizonte é continuar a luta e resistência nas ruas e direcionando
foco na construção da greve geral.
3.Encaminhamentos.
1.Enviar para as entidades do FONASEFE o valor dos gastos e receitas da
Marcha OCUPA BRASÍLIA do dia 29.11.16 e também será enviado
comunicado a respeito da situação atual das finanças. A ASSIBGE-SN se
prontificou a ajudar a fazer contato com as entidades que ainda não
contribuíram com a Marcha OCUPA BRASÍLIA do dia 29.11.16.
2. Produzir uma Nota Pública contra a truculência da PMDF em conjunto do
FONASEFE
3. Produzir uma Nota contra a Mídia Sensacionalista sobre a Marcha do dia
29.11.16.
4. Definir de que forma as entidades FONASEFE, Centrais Sindicais e
Movimentos Sindicais se organizarão para reunião com o Senador Jorge
Vianna no dia 7.12.16 às 15 horas no gabinete da Presidência do Senado para
discutir a PEC 55.
5. Definir local e horário para avaliar aspectos discutidos na reunião com o
senador Jorge Vianna.
6. Organizar o dia 13.12.16 em conjunto de entidades sindicais e estudantis e
movimentos sociais e populares. Indicar atos nos Estados e em Brasília/DF.
Organizar no coletivo, comissões de saúde e segurança.
7. Próxima reunião FONASEFE será realizada no dia 12.12.16, às 9 horas na
sede da FENASPS.

Relatório elaborado por Aurean D’eça Júnior (ANDES-SN/CNG-APRUMA),
Adriana Stella (FASUBRA) e a relatoria de Marcelo Vargas (CNESF).

Saudações Sindicais
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