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

Relatório da Reunião do Fórum das Entidades Nacionais dos Servidores
Públicos Federais – 21.02.17.
Local: Sede do Fenajufe/DF.
Entidades presentes: ANDES-SN - -ASFOC-SN -ASSIBGE-SN – CONDSEF–
CSP CONLUTAS– FASUBRA - FENAJUFE– FENASPS- SINASEFE - SINAIT
Mesa da Reunião :
Rogerio A. Expedito, Paulo Garrido(ASFOC), Cleide Viana (ASSIBGE-SN)
PAUTA :
1) Informes
2) Definição dos eixos da Campanha Salarial 2017
a. Eixos da campanha salarial
b. Calendário de Mobilização
3) Encaminhamentos
1- INFORMES ENTIDADES NACIONAIS
ASFOC-SN
- Realização em 20/02 de debate “DESMISTIFICANDO A PREVIDENCIA”
- Assembleia reforçou a participação na força-tarefa no Congresso Nacional,
nos aeroportos, nas ruas, nos estados Contra a Reforma da Previdência.
- Assembleia aprovou proposta da executiva nacional da ASFOC–SN do dia
de mobilização 08/03, contra a reforma da previdência, em especial ao dia
Internacional das Mulheres.
- Indicativo de paralisação 15/03, contra a reforma da previdência a ser
deliberado pelos trabalhadores em assembleia no inicio de março.
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
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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.
CONDSEF/FENADSEF
A CONDSEF/FENADSEF definiu na ultima reunião do Conselho de entidade
dar prioridade a luta contra as reformas e diante disto esta orientando as suas
entidades de base a participação em todas as frentes, fóruns, atos e ações
políticas contra a Reforma da Previdência e Trabalhista. Foi protocolado em
todos os órgãos da Administração publica Federal pauta especifica de cada
setor da entidade com pedido audiência protocolamos também o ACT da
EBSERH, VALEC, CONAB e EMBEL. Participaremos do 08 de março e
estamos construindo o 15 de março.
FENASPS
A Fenasps reafirma participação em todos as frentes, fóruns, atos e ações
políticas contra a Reforma da Previdência, Trabalhista e todas que atacam
direitos dos trabalhadores, rumo à construção da Greve Geral. Aprovou
indicativo de ato nos estados no dia 8 de março, fortificando a Marcha das
Mulheres contra os ataques do governo na PEC 287, Reforma Trabalhista,
Assédio, Homofobia, etc. E, no dia 15 de março, aprovou indicativo de
paralisação e atos nos estados.
Elaborou cartilha com conteúdo sobre a Reforma da Previdência para ser, na
próxima semana, distribuída pelos sindicatos estaduais. Somos contrários às
emendas a famigerada Reforma da Previdência. Assinamos acordos de dois
anos que está sendo descumprido pelo governo, e em reunião no
Planejamento, em 17 de fevereiro, a Fenasps cobrou do governo cumprimento
dos acordos assinados. Também solicitou a inclusão do ponto saúde do
trabalhador na pauta da Campanha Salarial 2017.
Estamos enfrentando: Cenário de desmonte da saúde, do Ministério do
Trabalho e Emprego; Retirada de direitos trabalhistas e sindicais,
criminalização dos movimentos sociais e por último o ataque em relação à
cobrança da contribuição sindical.
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Nos dias 17, 18 e 19 de março, a Fenasps vai realizar, respectivamente,
reunião de direção, no dia 17; Seminário para discutir Reforma da Previdência,
dia 18, com a participação da Maria Lucia Fattorelli, da Auditoria Cidadã da
Dívida, e Dr Luis Fernando Silva, assessor jurídico da Fenasps; e Plenária
Nacional, dia 19. A Fenasps vai enviar convite às entidades do FONASEFE
interessadas em participar do Seminário.
A Fenasps indicou aos sindicatos estaduais da base da federação a
participação nos fóruns e frentes estaduais em defesa da Previdência e contra
a Reforma Trabalhista
A saída é a unidade da classe trabalhadora, é a unidade para a construção da
Greve Geral. NENHUM DIREITO A MENOS!
Plantão da Diretoria Colegiada da Fenasps
SINASEFE
Informe do Sinasefe para constar no relatório da reunião realizada
08 e 15/03/2017 - Dias Nacionais de Paralisações e Mobilização rumo à Greve
Geral;Caravana unificada a Brasília para todos os turnos de votação da
Reforma da Previdência;Que o Sinasefe participe e atue no plebiscito da
Auditoria da Dívida (Consulta Popular);Que o Sinasefe contribua com a luta do
MTST e Auditoria da Dívida.
GT Previdência Social e Mulher Trabalhadora:
Construir comitês contra a reforma da Previdência nas bases com a
participação de servidores, estudantes, terceirizados, pais e responsáveis.
Refutar completamente a PEC 287 e o Sinasefe não apresentará nenhuma
emenda. Reafirmar que o Sinasefe não participará da comissão tripartite e
indica à Conlutas que não participe e encaminhe carta às demais centrais para
a não participação. Que as seções sindicais se empenhem no sentido de
encampar a luta já aprovada em nível nacional, em parceria com outros
sindicatos, frentes, fóruns regionais etc, com o aproveitamento de todo material
já confeccionado abordando a reforma da Previdência, reforma Trabalhista e
Auditoria da dívida. Discutir a possibilidade/ necessidade de mobilização (atos
e paralisações para os dias de votação da PEC 287, com paralisação de até
uma semana. Adesão ao calendário de luta proposto pelo Fonasef e pelas
bases do Sinasefe, com organização de atividades em todos os dias de
votação da reforma da Previdência. Construir documento para se somar à
greve internacional de mulheres do dia 08/03, nos locais de trabalho e que as
mulheres da DN assumam também a tarefa desse chamamento. Resgatar a
essência combativa da luta feita pelas trabalhadoras russas em
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1917.Distribuição de materiais e diálogo com outros setores da classe
trabalhadora que também serão atingidos pela reforma da Previdência e
trabalhista: classe operária (setor de produção e setor de circulação) e
trabalhadores rurais. Encaminhar proposta aos Partidos Políticos que insiram a
temática da reforma da Previdência sem seus horários na TV aberta (PT, PSol
etc...). Aproveitar possíveis espaços: outdoors, memes e em mídias locais
alternativas e nas escolas estaduais e municipais. Dialogar e pressionar os
parlamentares quanto a sua posição em relação à reforma da Previdência.
Fazer período de mobilização de 20/02 a 07/03 com rodadas de assembleias
nas bases durante a Jornada de Lutas contra a reforma nos locais de trabalho,
metrô, ônibus, comércio e em vias de grande circulação de trabalhadores, em
conjunto com centrais sindicais, sindicatos, movimentos sociais e estudantis,
com apoio das seções, com o intuito de construir os dias 08/03 e 15/03.Que as
seções se organizem no sentido de prestar todo apoio ao MST. Articulação
com o movimento estudantil e atividades com os estudantes em todos os dias
de mobilizações para construir a luta contra as reformas de Temer através do
diálogo com grêmios e DCEs em todos os estados. Construir material com
táticas de autodefesa para distribuição nos atos, bem como distribuição de
materiais de autodefesa (máscaras, leite de magnésia etc).Construir nota
pública a ser publicada nos meios de comunicação denunciando as falácias do
governo sobre a reforma da Previdência e também abordando seus efeitos
nefastos à classe trabalhadora, com o maior número de entidades
representativas dos trabalhadores assinando. Organizar um espaço de
destaque no site do Sinasefe sobre a reforma da Previdência compilando os
materiais de qualidade e agitativos que já estão prontos, como: tabelas, vídeos
etc, para fazer ampla divulgação. Remeter orientação às bases, a orientação
de que nas rodadas de assembleias seja avaliada a possibilidade de
construção de caravanas e atividades em Brasília no período das votações
contra as reformas. Defender os seguintes eixos de luta contra a reforma da
Previdência:
Ø Anulação da reforma da previdência de 2003 e contra a PEC 287/16;
Ø Revogação do Funpresp e garantia de aposentadoria integral;
Ø Fim da adesão automática ao Funpresp;
Ø Aprovação da PEC 555/06 que extingue a cobrança previdenciária dos
aposentados;
Ø Aprovação da PC 56/14, que trata da aposentadoria por invalidez;
Ø Extinção do fator previdenciário e da fórmula 90/100;
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Ø Contar, no mínimo em dobro, para a redução do tempo de serviço para
efeito de aposentadoria, a periculosidade e insalubridade, sem necessidade de
perícia técnica individual.
Que a DN participe da reunião convocada para o dia 16/03, na sede do Andes
para tratar de questões relativas à CNESF – Coordenação Nacional das
Entidades de Servidores Federais. Que o Sinasefe defenda a recriação da
CNESF no Fonasef. Referenda a manutenção do Estado de Greve.

2 – ENCAMINHAMENTOS.
2.1- Acordado que seria protocolada a pauta de reivindicação aprovada na
reunião ampliada da campanha salarial de 2017 sem índice.
2.2- Na proposta de Arte da campanha apresentada foram feitas algumas
sugestões que serão incorporadas sendo estabelecido que a arte com as
alterações será disponibilizada para todas as entidades do Fórum até sextafeira dia 24 de fevereiro de 2017 conjuntamente com os cartazes chamando o
dia 08 e 15 de março.
2.3- Acordado que no cartaz será destacado os mesmos eixos da campanha
passada com as adequações feitas na ultima reunião ampliada.
a. Eixos do Cartaz da campanha salarial
- Pela retirada das propostas de Reformas da Previdência (PEC 287/16)
e Trabalhista (PL 6787/16).
- Política salarial permanente com correção das distorções e reposição
das perdas inflacionárias;
- Data-base em primeiro maio;
- Direito irrestrito de greve e negociação coletiva no serviço público, com
base na convenção 151 OIT;
- Pela revogação da Emenda Constitucional 95/2016 e a Lei 156/2016;
- Paridade salarial entre ativos, aposentados e pensionistas;
- Isonomia salarial e de todos os benefícios entre os poderes;
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- Retirada dos projetos do Congresso Nacional que atacam os direitos
dos SPF e aprovação imediata dos projetos de interesse dos SPF;

b) EIXOS DA PAUTA A SER PROTOCOLADA DA CAMPANHA SALARIAL
2017
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. 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;
5. Pela revogação da Emenda Constitucional 95/2016 e a Lei 156/2016;
6. Paridade salarial entre ativos, aposentados e pensionistas;
7. Isonomia de todos os benefícios entre os poderes;
8. Isonomia salarial entre os poderes;
9. 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;
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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;
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;
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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.
3- CALENDÁRIO DE MOBILIZAÇÃO:
 22.02.2017:
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 9 horas encontro das entidades do Forum no bloco K para
protocolo da pauta no MPOG, Congresso Nacional e
demais órgãos do governo.
 23.03.2017 – 9 horas Reunião Fenasps, Fasubra, Condsef, Sinait
para organizar os fóruns estaduais na sede da CONDSEF.
 08.03.2017: Dia internacional de luta da mulher trabalhadora e
Dia Nacional de Luta contra a Reforma da Previdência na
perspectiva da construção da Greve Geral
 09.03.2017 ; 15 horas reunião do Fórum na sede do ANDES
 15.03.2017: 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.
 28.3.2017: caravana a Brasília (dia anunciado para o primeiro
turno da votação da PEC 287 na Câmara dos Deputados)
 Reunião Ampliada do Fonasefe: a definir na próxima reunião do
FONASEFE dia 09.03.2017, tendo como referência o dia 28 de
março previsto para a votação da PEC 287

Rogério Antonio Expedito - CONDSEF
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