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Relatório da Reunião Ampliada do Fórum das Entidades Nacionais dos
Servidores Públicos Federais – 09.02.17.
Local: Sede do Sindsep-DF (manhã/tarde).
Entidades presentes: ANDES-SN - ANFFA-Sindical -ASFOC-SN -ASSIBGESN – CONDSEF– CSP CONLUTAS– CUT FENAJUFE– FENASPSSINASEFE - SINAIT - UNACON-Sindical - INTERSINDICAL– ASSEMPTASBIN- UNIDOS PARA LUTAR- SINDSPREV/MA, SINFA/RJ, SINSPREV/SP,
SINDTIFES/PA , ASSIBGE/DF,ASSIBGE/ES, ASSIBGE/MG, ASSIBGE/PA,
ASSIBGE/MA, ASSIBGE/RJ, SINASEMPU/SP, FENADESEF, SINDSEP/PA,
SINDSEP/AP, SINDSEP/MA, SINDSEF/PR, SINDSERF/RS, ASFOC/PE,
ASFOC/PR,
SINDJUFE/BA,
SINTRAJUFE/RS,
SINTRAJUD/SP
,
SINJUSPAR/PR, ADUFF/ANDES, ADUFPEL/ANDES, ADUFS-SE/ANDES,
ADUFPB/ANDES,
ADUFS/ANDES,
SINTSEF/CE,
SINDSEP/RR,
SINDSEP/MT, SINTSEP/TO, SINDFAZ/RS.

Mesa da Reunião Ampliada:
Lidia de Jesus(FENASPS), Paulo Garrido(ASFOC) e Saulo Arcangeli(CSP
CONSLUTAS)

PAUTA :
Manhã :
1) Informes
2) Conjuntura
Tarde :
3) Campanha Salarial 2017
a. Eixos da campanha salarial
b. Calendário de Mobilização
4) Encaminhamentos

INFORMES ENTIDADES NACIONAIS

ANDES-SN: realizamos o Congresso do ANDES-SN entre os dias 23 a 28 de janeiro,
em que as resoluções aprovadas, dentre outras, indicaram o fortalecimento da luta
para barrar as contrarreformas da previdência e trabalhista intensificando esforços
para a realização da Greve Geral, pelo Fora Temer, e uma proposta de pauta para a
campanha unificada dos SPF em 2017. No dia de hoje, 9 de fevereiro, estamos
realizando um ato nacional no Rio de Janeiro em defesa das Universidades estaduais
do RJ. Ainda, em 2017, realizaremos um seminário internacional alusivo aos 100 anos
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da Revolução Russa, da primeira greve geral no país e aos 50 anos da morte de Che
Guevara. Aprovamos a construção de atos nacionais nos dias 8 e 15 de março, como
dias de lutas, greves e mobilizações.

ASFOC-SN
Ato/manifestação dia 10/02 durante a posse da Presidente da Fiocruz, com a
presença do Ministro Ricardo Barros. Manifestação em defesa da SUS, da
Fiocruz, da democracia, Fora Temer, nenhum direito a menos.ASFOC tem
atuado em defesa da UERJ e contra a privatização do CEDAE. ASFOC atuante
contra a Reforma da Previdência e apóia. Organiza e participa do Movimento “
A PREVIDÊNCIA É NOSSA”. Hoje, 09/02, participa de audiência pública no
Congresso Nacional, a Diretora Secratária Geral da ASFOC-SN, Luciana
Lindenmeyer, representou o FONASEFE. ASFOC atuante pelo cumprimento do
acordo/2015 na integra – pendente cláusula que prevê a implementação do
RRA. Sindicato também cobra reposição das perdas salariais e reajuste dos
benefícios.
ASSIBGE-SN
A ASSIBGE realizou, no final do mês de janeiro, uma reunião de organização e
planejamento das atividades do ano de 2017. Fizemos uma avaliação de
conjuntura, discutimos que teremos um ano bem complicado, com muitos
ataques do governo aos trabalhadores e às instituições e serviço público em
geral. E para enfrentar estes ataques é preciso resistência, organizar
manifestações em conjunto com os demais servidores e movimentos sociais.
Temos participado de atos públicos nos nossos estados, bem como nos atos
nacionais, e realizamos palestras e debates sobre a Reforma da Previdência,
Auditoria Cidadã da Dívida e projetos que atacam os direitos dos
trabalhadores. Também temos realizado debates sobre conjuntura com o título
“Que conjuntura é essa?”, os quais resultam em uma publicação com as
informações, a cada realização. No período de 08 a 13 de maio serão
realizados o Congresso e o Encontro Nacional de Aposentados. Diante dos
ataques e desmonte das instituições públicas, a ASSIBGE propõe ao fórum a
construção de um Seminário para discutir a democratização do serviço público,
com participação das entidades que compõem o fórum, e que esse seminário
faça parte da campanha salarial unificada 2017.
CSP CONLUTAS
A reunião da Coordenação Nacional da CSP-Conlutas realizada nos dias 03,04
e 05 de fevereiro em São Paulo reafirmou a necessidade da defesa de uma
Greve Geral, já para derrotar as contrarreformas da Previdência e Trabalhista
do governo Temer. Na sexta-feira (3) houve o debate sobre conjuntura nacional
e internacional com a presença de Zé Maria de Almeida, Valério Arcary e
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Plínio de Arruda Sampaio Jr. O Objetivo foi discutir a realidade e armar
politicamente a Central e suas entidades para enfrentar as lutas do próximo
período. O sábado foi um dia atípico na reunião, dedicado a um seminário
aberto contra a Reforma da Previdência. Com a presença de representantes de
entidades de classes, advogados, juristas, docentes especializados no tema da
reforma da Previdência. A partir desse acúmulo, a resolução política aprovada
norteia s iniciativas da Central, principalmente em relação à campanha contra a
reforma da Previdência para a qual se buscará uma ampla unidade de ação na
luta para derrotar a reforma.Ainda no domingo foram aprovados os relatórios
dos setoriais de educação, funcionalismo público, trabalhadores dos Correios,
saúde e segurança do trabalhador, aposentados, mulheres, negros e negras,
LGBT e internacional, assim como o relatório do grupo de trabalho de
comunicação. A partir desse acúmulo, a resolução política aprovada norteia as
iniciativas da Central, principalmente em relação à campanha contra as
reformas da Previdência e Trabalhista para a qual se buscará uma ampla
unidade de ação na luta para derrotar as reformas e, como no último período,
de forma acertada, o esforço da central sindical para construir a greve geral a
partir da articulação com as demais centrais sindicais, construindo greves e
mobilizações junto às bases das categorias. Ainda no domingo foram
aprovados os relatórios dos setoriais de educação, funcionalismo público,
trabalhadores dos Correios, saúde e segurança do trabalhador, aposentados,
mulheres, negros e negras, LGBT e internacional, assim como o relatório do
grupo de trabalho de comunicação. Em relação ao calendário, aprovou- se o
seguinte Calendário de mobilização:
08 e 09 de Fevereiro – participar da reunião do FONASEFE e da plenária ampliada
para pautar a construção da greve geral e um calendário de lutas contra as reformas da
previdência e trabalhista
07 e 08 de Fevereiro – participar do seminário sobre Reforma da Previdência
organizado pelo DIEESE
09 de Fevereiro- Ato nacional, no Rio de Janeiro, em defesa dos serviços públicos,
contra o pacote de maldade do governo Pezão (PMDB), que será o modelo das elites a
ser implementado nos demais estados.
14 de Fevereiro- participar da reunião da Auditoria Cidadã da Dívida para debater o
Plebiscito sobre Auditoria da Dívida, como instrumento pedagógico para mobilizar as
categorias e ampliar nossa ação junto a população.
22 de Fevereiro – realizar ação conjunta com as centrais sindicais em Brasília contra a
Reforma da Previdência. Iniciativas de pressão e mobilização junto aos deputados, com
mobilização e “recepção” dos deputados no aeroporto, em Brasília; iniciativas nesse
sentido podem ser feitas nos estados também.
08 de Março – Dia Internacional de luta da mulher trabalhadora e dia Nacional de Luta
contra a Reforma da Previdência (já aprovado no FONASEFE)
15 de Março – dia nacional de lutas com greves, mobilizações e protestos na
perspectiva de construção da greve geral.
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Segunda quinzena de Março – Trabalhar e assumir a data unificada como ponto de
apoio para a construção da greve geral somando-se às mobilizações de forma
unificada.
Organizar durante todo o ano e particularmente no Congresso da Central, iniciativas em
comemoração aos 100 anos da revolução russa.

CUT
As ações da CUT para o primeiro semestre de 2017 articula os dois eixos de
ações prioritárias: Ações de Resistência e Ações Estratégicas. Ações de
Resistência: I – Campanhas; II – Atos e manifestações.
I Campanhas : 1- Campanha Nacional contra a Reforma da
Previdência(fevereiro a abril).; 2- Campanha Nacional contra a Reforma
Trabalhista e defesa do emprego(maio a julho); II – Atos e manifestações : - 22
de fevereiro (Pressão no Congresso Nacional contra a Reforma da
Previdência) . - 08 de março(Dia Internacional da Mulher); 15 de março(Dia
Nacional de Paralisação contra a anti-Reforma da Previdência.
FENAJUFE
A Fenajufe realizará nos próximos dia 18 e 19 de fevereiro, em Brasília, um
Seminário sobre a Reforma da Previdência e Reunião Ampliada com a
presença dos 31 sindicatos filiados, com a seguinte pauta : 1. Informes; 2.
Avaliação da situação atual e discussão de estratégias e calendário de lutas
para barrar as reformas impostas pelo governo;3.Encaminhamentos. Foi
incorporado, a partir de uma reunião da executiva ampliada, o calendário de
mobilização dos dias 22.02(trabalho com parlamentares em Brasilia e nos
estados para pressionar pela não aprovação da Reforma da Previdência) e
08.03(Dia Internacional da Mulher Trabalhadora, com foco nos ataques às
mulheres dentro da PEC 287/16).Informes das entidades de base presentes na
Reunião Ampliada : Sindjufe/BA: Vem realizando debates sobre os projetos
que atacam os trabalhadores(PL 54,PEC 55, 287, PL 204, Dívida Pública etc..)
e assembléias de base mensais na capital e interior, pautando a luta contra as
reformas e em defesa da justiça do trabalho; realizou atividade no aeroporto da
capital nos dias 31/01 e 01/02; promoverá uma to público no dia 15/02 às 13h
em frente ao TRT da capital contra as reformas e em defesa da justiça do
trabalho;está chamando audiência pública sobre a Reforma Trabalhista em
meados de março;participará da mobilização nacional do dia 08 de março;
compõe o núcleo baiano da Auditoria da Dívida Pública que vem realizando
aulas públicas na capital e interior, faculdades e escolas públicas e
Sintrajufe/RS : Criado em 26.01 na sede do Sintrajufe/RS o Fórum Gaúcho em
Defesa da Previdência que reuniu mais de 30 entidades sindicais entre
trabalhadores do serviço público e da iniciativa privada; Dia 08.02 a comissão
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organizadora definiu um calendário de lutas : 23.02-Plenária do Fórum aberta
na Justiça do Trabalho; Atos nos dias 08.03 com o conjunto do movimento de
mulheres e dia 15.03 com paralisação durante o dia e Seminário sobre a
Reforma da Previdência no período da noite.
FENASPS
Nos últimos fóruns nacionais deliberamos fortalecer todos os atos e ações
políticas contra a Reforma da Previdência, Trabalhista e todas que atacam
direitos dos trabalhadores, rumo a construção da Greve Geral. Elaboramos
cartilha com conteúdo sobre a reforma para ser distribuída nos estados. Na
última plenária estatutária reafirmamos fortalecer o calendário de lutas do
FONASEFE e das centrais sindicais. Somos contrários às emendas a
famigerada Reforma da Previdência. Assinamos acordo de 02 anos que está
sendo descumprido pelo governo. Estamos enfrentando : - Cenário de
desmonte das saúde, Ministério do trabalho e Emprego; - Retirada de direitos
sindicais,criminalização dos movimentos sociais. A saída é a unidade da classe
trabalhadora , é a unidade para a construção da Greve Geral.
SINASEMPU(convidada): Seção Goiás(AGE dia 07/02 aprovou participação
na ampliada e luta pela derrubada da Pec 287/16, articulação com deputados
goianos para de audiência publica sobre a reforma da previdência; participação
no FOGEP/GO na luta contra os ataques do governo aos trabalhadores;
participação na Câmara dos Deputados da instalação da comissão especial da
Pec 287/16; Seção SP e Asempt(A Asempt e algumas seções de oposição
estão atuando junto aos movimentos na luta contra as reformas; após grande
luta pela reposição salarial em 2015, em conjunto com servidores do judiciário
federal, pressão da administração com retaliações e cobrança financeira ou de
horas desestimulou e houve um grande esvaziamento, afastamento dos
militantes que participaram daquele movimento.
SINASEFE
Informes mais específicos foram já apresentados em 18.01.17. Estaremos
realizando de 16 a 17 GT´s envolvendo a questão dos impactos da Reforma da
Previdência(PEC 287/16), ao conjunto dos trabalhadores(as) da educação e,
em especial, os ataques às mulheres. Também incluí-se o debate e as
resistências/enfrentamentos ao ESP(867/15-7180/14) e demais versões, como
o PL 1411/15(que tipifica o crime de assédio ideológico cujo sujeito ativoaquele que comete o crime é o professor), MP 746(Reforma do Ensino Médio)
aprovado ontem(08/02) no Senado e que segue para sanção do golpista
Temer.Racionalização PCCTAE há anos e teve presente em todos os acordos.
Não assinamos(docentes) a proposta do governo anterior.Estamos
participando das atividades como a panfletagem em 01/02, e indicando os
encaminhamentos da criação de comitês/fóruns estaduais com todo o conjunto
da classe trabalhadora, debatendo inclusive de modo resistente/enfrentamento
os ataques que são inúmeros(Reformas Educação, Trabalhista, restrição do
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ato de greve etc. Nos dias 18 e 19 de fevereiro estaremos em nossa 148°
Plena com encaminhamentos para debate com a categoria: Dia 22/02
(lançamento da campanha salarial/Reforma da Previdência), Dias 08 e 15/03
acreditamos que haverá adesão da base, entre outros encaminhados na 148°
Plena.Retornamos de um processo de mobilização/greve em conjunto com os
discentes no qual os reitores têm agido como autênticos feitores no sentido de
tratar o processo de negociação/acordo de reposição de greve como “punição”
aos servidores que participaram ativamente do movimento paredista. Nossa
central CSP CONLUTAS também fez um Seminário e material importantes
para os esclarecimentos à base. Sinasefe como sindicato combativo que é
estará junto com todos os companheiros(as) até a vitória com a Greve Geral.

2) CONJUNTURA
Inicialmente foram 15 minutos para as centrais exporem sobre a conjuntura.
Pedro Armengol pela CUT e Saulo Arcangeli pela CSP CONLUTAS fizeram as
intervenções e, posteriormente, foi aberto para inscrições do plenário.

3) CAMPANHA SALARIAL 2017
a. Eixos da campanha salarial
b. Calendário de Mobilização

EIXOS DA CAMPANHA SALARIAL
NEGOCIAÇÃO E POLÍTICA SALARIAL
1. Política salarial permanente com correção das distorções e reposição das
perdas inflacionárias;
2. Pela retirada das propostas de Reformas da Previdência (PEC 287/16) e
Trabalhista (PL 6787/16).
3. Data-base em primeiro maio;
4. Índice percentual de reajuste linear (discutir nas categorias).
5. Direito irrestrito de greve e negociação coletiva no serviço público, com base
na convenção 151 OIT. Contra o corte de ponto durante a greve e a PEC
53/16;
6. Pela revogação da Emenda Constitucional 95/2016 e a Lei 156/2016;
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7. Paridade salarial entre ativos, aposentados e pensionistas;
8. Isonomia de todos os benefícios entre os poderes;
9. Isonomia salarial entre os poderes;
10. Incorporação de todas as gratificações produtivistas;
PREVIDÊNCIA
1. Anulação da reforma da previdência de 2003 e contra a PEC 287/16;
2. Revogação do FUNPRESP e garantia de aposentadoria integral;
3. Fim da adesão automática ao FUNPRESP;
4. Aprovação da PEC 555/06, que extingue a cobrança previdenciária dos
aposentados;
5. Aprovação da PEC 56/2014, que trata da aposentadoria por invalidez;
6. Extinção do fator previdenciário e da fórmula 90/100;
7. Contar, no mínimo, em dobro, para redução de tempo de serviço, para efeito
de aposentadoria, a periculosidade e insalubridade, sem necessidade de
perícia técnica individual.
CONDIÇÕES DE TRABALHO E FINANCIAMENTO
1. Liberação de dirigentes sindicais com ônus para o estado, sem prejuízo das
promoções e progressões na carreira e demais direitos trabalhistas. Pela
revogação do Ofício MPOG 605/16-MP e garantia da manutenção do servidor
na folha de pagamento.
2. Retirada dos projetos do Congresso Nacional que atacam os direitos dos
SPF e aprovação imediata dos projetos de interesse dos SPF;
3. Fim da terceirização e toda forma de precarização. Retirada do PLC
30/15(terceirizações).
4. Fim da privatização no serviço público.
5. Criação de novas vagas para concurso público pelo RJU e reposição
imediata de cargos vagos por exoneração, falecimento ou aposentadoria;
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6. Revogação da lei de criação de Organizações da Sociedade Civil de
Interesse Público (OSCIP) e Organizações Sociais (OS);
7. Fim dos cortes no orçamento federal e ampliação do financiamento público
para qualificação dos serviços e servidores públicos;
8. Regulamentação da jornada de trabalho no serviço público, para o máximo
de 30 horas semanais, sem redução de salário;
9. Garantir acessibilidade aos locais de trabalho no serviço público;
10. Contra a exigência de controle de ponto por via eletrônica no serviço
público;
11.
Pelo
cumprimento dos
Termos de
acordo
nº 01,03,04,
07,08,09,12,13,14,15,16,17,21,22,23/2015 e 10/16(CONDSEF e ASMETROSN), nº 02/15(CNTSS e FENASPS), nº 05/15(FASUBRA), nº 20/15(ASFOCSN), nº 28/15(ASSIBGE), nº 25/15(UNACON-Sindical), nº 29/15(SINPECPF) ,
nº 31/15(SINAL e SINTBACEN)
nº 02/16(SINDFISCO-Nacional), nº
03/16(SINDRECEITA),
nº
04/16(SINAIT),
nº
05/16(FENAPRF),
nº
06/16(ANFFA-Sindical), assinados com o Governo Federal.
12. Garantia plena da licença capacitação do servidor público.

CALENDÁRIO DE MOBILIZAÇÃO:
 21.02.17 : Reunião do Fonasefe, às 9h, na sede da Fenajufe.
 22.02.17:
o Ação em Brasília (DF) nos aeroportos/Congresso Nacional
para pressionar os deputados federais a não aprovarem as
contrarreformas da Previdência e Trabalhista. O mesmo
deverá ocorrer nos estados através dos comitês unitários.
o Dia de lançamento da Campanha Salarial 2017 dos SPF´s
com protocolo da pauta no MPOG, Congresso Nacional e
demais órgãos do governo.
 08.03.17: Dia internacional de luta da mulher trabalhadora e Dia
Nacional de Luta contra a Reforma da Previdência na perspectiva
da construção da Greve Geral
 15.03.17: Dia Nacional de Lutas com greves, paralisações e
mobilizações, com fortalecimento da Campanha Salarial 2017 dos
SPF´s nos estados, na perspectiva da construção da Greve
Geral.
 28.3.17: caravana a Brasília (dia anunciado para o primeiro turno
da votação da PEC 287 na Câmara dos Deputados)
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 Reunião Ampliada do Fonasefe: a definir na próxima reunião do
FONASEFE, tendo como referência o dia 28 de março previsto
para a votação da PEC 287
4. ENCAMINHAMENTOS
1. Reforçar a necessidade de criação de Comitês estaduais e municipais
para organizar ações do FONASEFE conjuntamente com outros fóruns;
2. Criação de uma Comissão de Comunicação de Entidades (CONDSEF,
ANDES-SN, CSP CONLUTAS e FENAJUFE) para elaborar campanha
de mídia da Campanha Salarial 2017.
3. Fazer um chamamento às centrais sindicais para a necessidade da
construção da greve geral.
4. Posicionar-se por barrar a integralidade da Reforma da Previdência, sem
emendar a proposta.
5. Realizar seminário sobre terceirização, precarização e também sobre o
teletrabalho no serviço público
6. Que o FONASEFE defina a agenda de ações a partir da tramitação da
PEC 287/16.

MOÇÃO DE REPÚDIO CONTRA À INDICACÃO DE ALEXANDRE DE
MORAES PARA O STF
Os trabalhadores e as trabalhadoras reunidos na Ampliada dos
Servidores Públicos Federais no dia 09.02.2017, em Brasília, vêm a público
repudiar a indicação de Alexandre de Moraes ao STF pelo Presidente Temer.
Moraes não tem condições de ocupar cargo desta natureza, pois é
filiado ao PSDB e homem de confiança de Temer e PMDB, partidos estes
envolvidos em vários esquemas de corrupção julgados pelo próprio STF.
Nenhuma confiança na justiça burguesa e em Alexandre de Moraes que
são defensores dos interesses dos patrões e tem usado o STF para retirar
direitos dos trabalhadores, como nas decisões recentes de corte de ponto de
servidores em greve e na prevalência do negociado sobre o legislado.

Responsável pelo relatório: Saulo Arcangeli (CSP-CONLUTAS)
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