MANIFESTO ÀS ENTIDADES VINCULADAS AO FONASEFE E FONACATE: CONSTRUIR E REALIZAR
UMA GREVE UNIFICADA DE SERVIDORES FEDERAIS EM 2018.

Nos dias 3 e 4 de fevereiro de 2018, em Brasília, foi realizada a reunião Ampliada
do Fórum Nacional das Entidades Nacionais dos Servidores Públicos Federais(Fonasefe) em
conjunto com o Fórum Nacional Permanente de Carreiras Típicas de Estado (Fonacate) para
construir as pautas da campanha salarial, cujo eixo geral está a defesa dos serviços públicos e
pela revogação da EC nº 95. Na oportunidade, também foi aprovado por unanimidade a
necessidade de se construir uma greve unificada de servidores federais para 2018. Assim
sendo, este manifesto visa orientar as bases destes fóruns a intensificarem as mobilizações
para desenvolvermos uma luta de maior envergadura neste primeiro semestre, podendo
culminar em uma greve unificada de SPF’S.
A partir da resolução unitária da referida reunião ampliada, aprovamos uma pauta e
realizamos o lançamento da campanha salarial de 2018, em 19 de fevereiro junto com a luta da
classe trabalhadora, contra a reforma da previdência. Ao protocolar a pauta também a
entregamos na mão do governo através do Diretor de Relações de Trabalho no Serviço Público
do MPDG, José Borges de Carvalho Filho, que agendou uma primeira reunião com as entidades
para de 2 março, sem muitos avanços, agendando uma segunda para ser realizada até de 10
abril.
Ao passo que Fonasefe/Fonacate estão realizando reuniões com o MPDG, há várias
entidades também de SPF’s negociando demandas específicas de suas categorias,
demostrando a suas indignações aos ataques promovidos pelo governo aos servidores e
serviços públicos federais, prejudicando a população.
Tais reuniões são fruto da pressão que as entidades têm feito ao governo, mas que até
o momento não resultou em nenhum avanço.
Sabe-se, pelo projeto do governo e aliado ao fato dele não ter conseguido aprovar a
reforma da previdência que ele irá tentar atacar ainda mais os serviços públicos e as empresas
públicas nacionais, as entregando ao empresariado internacional.
Isso levará o governo a frustrar as negociações com os trabalhadores e as
trabalhadoras, pois irá encontrar a nossa resistência em seu caminho. E, caso, queríamos
avançar em nossas pautas e resistir aos ataques ora colocados, é preciso colocar os SPF’s em
outro patamar de mobilização e luta. O qual deve ser unitário, pois a unidade é fundamental
podermos impormos derrotas ao governo.

As ações unitárias entre os SPF'S e o conjunto da classe trabalhadora será fundamental
para não ser votando nem este ano nem nunca a reforma da previdência, assim avançando as
nossas pautas, as conquistas de direitos, para revogar a Emenda Constitucional nº 95 e as leis
de terceirização, que sucateiam a prestação de serviços públicos ou prática inviabilizando-os.
Por tanto, diante das propostas de ataques do governo ao direito de greve,
reestruturação das carreiras, extinção de cargos, veto ao projeto de negociação coletiva no
âmbito do Serviço Público, da MP 805 e tantos outros, o Fonasefe e Fonacate resolvem
orientar que:
1)

Todas as entidades discutam e aprofundem o debate sobre as demandas

específicas e gerais de cada categoria, tendo como referência a pauta já protocolada pelos
SPF’s em 19.02.03;
2)

Realizem rodadas de assembleias durante todo o mês de abril e pautem as

possibilidades e disposição de se realizar uma greve dos SPF’s e junto a construção de um
calendários de lutas e paralisações para o primeiro semestre de 2018;
3)

Indicativo de realização de dia nacional de lutas nos estados com paralisações,

protestos, mobilizações e lutas na data da reunião com o governo indicada até de 10 de abril.
4)

Para a próxima reunião com o governo, que, provavelmente, deve ocorrer na

semana de 10 de abril, que todas as entidades do Fonasefe e Fonacate se façam presentes com
três representantes tanto na reunião de preparação quanto na de avaliação, onde serão
traçados novo calendário de lutas e as possibilidades de ser realizar uma greve unificada de
SPF’s.
Brasília, 20 de março de 2018.
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