Relatório da Reunião do Fórum das Entidades Nacionais dos
Servidores Públicos Federais – 28.9.15

Sede do ANDES-SN, 18h30min.
Entidades presentes: CNG/ANDES-SN (Jacob Paiva, Marinalva Oliveira, Maria
do Céu de Lima, Antonio Eduardo, Elizandra Garcia da Silva, Julio Cézar
Gandarela, Silvana de S. Lourinho, Davi L. Pantoja Leite,Cristiano Bonneau,
Thiago Arruda Q. Lima,Ailton Lima Miranda, Benedito Carlos Libório C. Araújo,
Sofia Dionizio Santos, Carlos Eduardo Ramos,Eduardo Guimarães) – ANFFASindical (Márcio Gomes Squilassi, Maurício Rodrigues Porto, Janus Pablo
Fonseca de Macedo) – ASFOC-SN (Paulo H. Garrido) - ASSIBGE-SN (Pedro
Pedrosa) – C.T.B (João Paulo Ribeiro) - FASUBRA (Artemisa Margarita de
Almeida, Luan Diego Badia ,Mateus A. Tavares, Cleiton R. Almeida, Mauro
Calderipe, Vilma de Fátima, Márco de Sá Fortes, Paulo Vaz, Robertnho, Darci
C. Silva, Rogério Fideles da Silva, Angela Maria Targino Silva, Mozarte S. da
Costa, José de Deus) - FENASPS (Jose de Campos Ferreira, Lídia de Jesus,
Geni A. Huziwara) - FENAJUFE (Tarcicio Ferreira) – PROIFES (Francisco
Domingos) - SINAIT (Marco Aurélio Gonsalves) – SINASEFE (Lindon Johnson
Ferreira, Ivanildo da Silva dos Santos, Jailson Cardozo dos Santos, Leide de A.
M. da Silva) – SINDIRECEITA (Breno Rocha) - SINTBACEN (Janaina de A.
Figueiredo e Willikens Brasil) – UNACON-Sindical (Rudinei Marques, Felipe
Leão e Gilberto Ricardi).
Presentes 14 Entidades e 52 participantes.

1. Informes das Entidades.
2. Conjuntura e avaliação da greve/negociação.
3. Encaminhamentos.
A reunião teve início às 18h40min. e os trabalhos da Mesa Diretora ficaram sob
responsabilidade do ANDES-SN (Marinalva Oliveira) e SINAL (Dario Marcos
Píffer) e a relatoria por Marcelo Vargas (CNESF).

1. Informes das Entidades.
ANDES-SN - Temos 43 seções sindicais em greve. No dia 23-09 as caravanas
de professores e estudantes estiveram presentes no ato chamado pelo
FORUM, em conjunto com o MTST, no Ministério da Fazenda. Neste ato
estiveram presentes nove (9) entidades do Fórum e ocorreu forte repressão
policial ao ato. Houve contato da Secretaria Geral da Presidência com o MTST

para marcação de reunião. Em contato entre MTST e dirigentes do Fórum, foi
acordada a possibilidade de nesta reunião exigir a presença de Sergio
Mendonça (SRT-MPOG) para tratar da pauta geral dos SPF. Diante desta
possibilidade, as entidades do Fórum decidiram manter a presença no
Ministerio da Fazenda e suspender a marcha até o MPOG. Ao final do dia,
após longa espera, a reunião não ocorreu. No dia 24-09 as caravanas de
professores e estudantes se concentraram na porta de entrada do MPOG pela
manhã e Paulo Rizzo, Presidente do ANDES, tentou contato com a SRT e após
longa espera, Vladimir Nepomuceno (assessor politico do MPOG) ligou para o
Presidente do ANDES-SN dizendo que enviaria a nova Proposta do governo
para o nosso Sindicato e a reunião SRT- ANDES seria marcada para a próxima
terça feira. A nova proposta, através de carta, foi enviada no mesmo dia a
tarde, mas nenhuma reunião presencial foi marcada até o momento. Ainda no
dia 24-09, às 13 horas, o grupo que estava no MPOG se dirigiu para um Ato no
MEC, onde um grupo de 16 docentes havia realizado a ocupação do gabinete
do Ministro da Educação. Houve repressão policial com uso de spray de
pimenta e de violência fisica. Após a ocupação, o CNG ANDES e dois
representantes dos estudantes foram recebidos pelo Secretário da SESU-MEC,
mas a exigência do CNG ANDES era a presença do Ministro Janine. Após mais
de 5 horas de ocupação foi marcada uma reunião do Ministro Renato Janine
com o CNG do ANDES-SN para dia 05 de outubro e houve a desocupação do
gabinete do Ministério. Na avaliação do final de semana passado, o CNG
indicou uma rodada de Assembleias Gerais de Base até o dia 01-10-15 para
avaliar perspectiva sobre a greve dos docentes das IFES e também indicou
realizar em 05-10 um dia nacional em defesa da educação pública.
ASFOC-SN – Suspensão da greve em 25.9.15. Paralisação de 24 horas dia
30.9.15 – Pauta geral/específica. Paralisação dia 23.9.15 – Pelo fortalecimento
da unidade dos servidores.
FENASPS - Após 80 dias de greve, os delegados dos Estados presentes na
Plenária Nacional Permanente da Fenasps, realizada dia 25 de setembro,
aprovaram SUSPENSÃO DA GREVE DO SEGURO SOCIAL, e Manutenção
do Estado de Greve e Plenária Nacional Permanente deliberado nos 26
estados em suas assembleias de base até assinatura do Termo de Acordo e
demais encaminhamentos sobre a Greve e conclusão do acordo dos
trabalhadores da Saúde, Trabalho e Previdência (PST). Continuaremos
mobilizados por locais de trabalho nas APSs e GEXs, organizando a categoria
para o retorno ao trabalho, após conclusão das negociações e assinatura dos
Termos de Acordo previstos pelo governo para dia 29/09, às 17h. E, por meio
de comitês por gerencias acompanharemos os problemas que surgiram no
retorno ao trabalho. Representantes da Fenasps e sindicatos estaduais
buscam agilizar audiência da PST. Segue algumas deliberações aprovadas na
Plenária: Dar continuidade a Plenária Permanente; Solicitar audiência no INSS
para verificar as pendências do pós-greve e sobre a estruturação da discussão

do Plano de Ação; Retorno unificado na quarta-feira dia 30/09/15;A partir de
quarta-feira, dia 30/09, o Comando Nacional passa para Comando Nacional de
Mobilização; Indicar aos estados para realizarem levantamento de dados
gerenciais das APS por estado; Indicativo de Plenária na segunda quinzena de
outubro/15;Manter os Comandos de Mobilização; Realizar reunião com a
CNTSS para definir composição de grupos para novo Plano de Ação; Dar
continuidade ao acompanhamento do PLS 630/2015 da greve de 2009.
2. Conjuntura e avaliação da greve/negociação.
As entidades presentes expressaram suas opiniões a respeito da conjuntura da
greve e negociação. Algumas entidades já sinalizaram acordo com o governo,
enquanto outras encontram-se em greve. Algumas falas indicaram que o
movimento perdeu fôlego nos últimos dias.

3. Encaminhamentos
1) Fazer um Boletim, a partir do Manifesto escrito pelo Fórum e protocolado no
dia 23 de setembro no Ministério da Fazenda, MPOG e Presidências da
Câmara e Senado e dar ampla divulgação, indicando a necessidade de
fortalecimento e ou criação dos fóruns estaduais. (ANDES).
2) As três Centrais Sindicais (CSP/CONLUTAS, C.T.B e CUT) deverão
convocar a reunião com demais sindicatos o indicativo de greve geral.
FASUBRA e ASFOC-SN já enviaram texto de convocação.
3) Atualizar o levantamento de PL e PEC em tramitação no Congresso
Nacional que atacam os direitos dos servidores públicos federais. Na próxima
reunião do fórum serão definidas a atuação do Fórum junto aos parlamentares.
(ASFOC, SINAL e SINTBACEN).
4) Cobrar da SRT os demais pontos da pauta da campanha salarial dos SPF
2015;
5) Comissão para acompanhar as pautas no Congresso Nacional (ASFOC-SN
e SINAL ).
Próxima reunião do Fórum será no dia 6.10.15, às 17 horas na sede do
ANDES-SN.

Relatório elaborado por Marinalva Oliveira (ANDES-SN), Dario Marcos Píffer
(SINAL) e Marcelo Vargas (CNESF).

Saudações Sindicais
Fórum das Entidades Nacionais dos Servidores Públicos Federais

