
 

 

 
 
Circular nº 145/15 
 

Brasília (DF), 12 de junho  de 2015 
 
 
 
 
Às Seções Sindicais, às Secretarias Regionais e aos Diretores do ANDES-SN 

 
 
 
 
Companheiros 
 
 
 
 
Encaminhamos, para conhecimento, o relatório da reunião do 

Fórum das Entidades Nacionais de Servidores Públicos Federais realizada em 
Brasília, no dia 9 de junho de 2015. 

 
Sendo o que temos para o momento, enviamos nossa cordiais 

saudações sindicais 

 

 

 

 

 

 
Prof. Alexandre Galvão Carvalho 

3º Secretário 

 
  



 

 

 

Relatório da Reunião do Fórum das Entidades Nacionais dos 

Servidores Públicos Federais – 9.6.15 

 

Sede da FENASPS, 14 horas. 

Entidades presentes: ANDES-SN (André Rodrigues Guimarães, José Luiz Moraes e 

Vanessa C. Furtado) – ASMETRO-SN (Rodrigo Ozanan e Sérgio Ballerini) – 

CONDSEF (Jussara Griffo, Sérgio Ronaldo e Gilberto Jorge) – CSP/CONLUTAS 

(Saulo Arcangeli) – CUT (Pedro Armengol) – FASUBRA (Rolando R. Malvásio Júnior, 

Roberto Luiz, Lena Leite Dias, Marcelino R. Silva, Rafael dos Santos Pereira, Balbino 

Cosme S. Neto ) - FENAJUFE (Cledo de Oliveira Vieira) - FENAPRF (Pedro 

Cavalcanti e Lorismar Duarte ) – FENASPS (Carlos Roberto dos Santos) – SINAIT 

(Rosa Maria Campos Jorge, Sebastião de Abreu e Márcia Marques) – SINAL (Jordan 

Alisson Pereira). 

Entidade Observadora: INTERSINDICAL (Bernadete Menezes). 

Pauta aprovada: 

1. Informes das Entidades 

2. Apresentação de estudos da ASMETRO-SN sobre benefícios. 

3. Fechamento do Boletim. 

4. Pendências de rateio. 

5. Calendário de mobilização. 

6. Encaminhamentos. 

 

A reunião teve início ás 14h50 e os trabalhos da Mesa Diretora ficaram sob 

responsabilidade da CSP/CONLUTAS (Saulo Arcangeli) e Pedro Armengol (CUT) e a 

relatoria de Marcelo Vargas (CNESF) 

1.Informes das entidades. 

ANDES-SN - Estamos em greve nacional desde 28 de maio. Iniciamos com 18 
Seções Sindicais e estamos com 25, sendo que diversas assembleias estão 
marcadas para os próximos dias. O Comando Nacional de Greve (CNG) 
elaborou uma Carta aos Movimentos Sociais, a qual foi distribuída na reunião. 
O CNG também definiu 12 de Junho como Dia Nacional dos Apaixonados pela 
Educação, com o mote “Namore está ideia e assuma um compromisso”. 

 



 

 

CONDSEF – A CONDSEF realizou sua Plenária Nacional no dia 30.5.15 com a 

presença de 20 Estados e a participação de 23 entidades filiadas, na ocasião que foi 

realizada a avaliação da conjuntura e do processo de negociação da campanha 

salarial de 2015. Avaliamos a necessidade de continuar o processo de mobilização, 

reforçando as assembleias por local de trabalho, com indicativo de greve para o início 

do mês de julho. Foi aprovado um Dia Nacional de Lutas para o dia 25.6.15, com 

paralisações nos estados. Reunião do Conselho Deliberativo no dia 26.6.15 e Plenária 

Nacional da CONDSEF para o dia 27.6.15, para discutir o indicativo de greve para o 

início de julho de 2015. Setores em greve da nossa base: SUFRAMA, da Zona Franca 

de Manaus e IMBEL. Sérgio Ronaldo – Secretário Geral da CONDSEF. 

CSP CONLUTAS - O dia 29 de maio de mobilizações e paralisações rumo a greve 

geral foi bem mais forte que o 15 de abril. Avenidas bloqueadas, trabalhadores de 

braços cruzados, atos de rua e manifestantes reprimidos em vários cantos do país . 

Vários setores paralisaram as atividades, como metalúrgicos, petroleiros, professores, 

construção civil e servidores públicos. Ocorreu em Sumaré/SP, entre os dias 04 e 07 

de junho, o II Congresso Nacional da CSP CONLUTAS . Mais de 2500 participantes 

373 entidades sindicais e movimentos populares e estudantis aprovaram resoluções 

sobre conjuntura internacional , nacional, combate às opressões, balanço da atuação 

da central, plano de lutas e organização. Congresso que teve 25% de operários em 

sua composição e uma uma grande delegação de trabalhadores da educação, 

servidores públicos federais, estaduais e municipais, trabalhadores do campo, 

movimentos populares , da juventude e de combate às opressões. Ao final foi 

aprovado uma manifesto para Construir a Greve Geral em defesa dos 

direitos dos trabalhadores! (anexo). Ocorreu uma reunião bastante 

representativa da setorial dos servidores públicos federais com presença 

de delegados e observadores das direções e bases do ANDES, CONDSEF, 

FASUBRA, FENAJUFE, FENASPS, SINASEFE e outras categorias 

observadoras que traz as seguintes propostas ao Fórum : 1) realização de 

uma reunião ampliada do fórum no dia 28 de junho, precedida no dia 

anterior de reuniões setoriais; 2) Indicar a aprovação de “Todos em greve 

a partir do dia 1º de julho”; 3) realizar um Dia Nacional de Mobilização 

conjunta nos estados no dia 1º de julho.  

FENASPS – Os informes do Dia Nacional de Luta, com paralisações em diversos 

Estados, demonstram que existem condições objetivas de construir a Greve por 

Tempo Indeterminado. Portanto, diante desta conjuntura o Encontro Nacional do 

Seguro Social indica as seguintes resoluções: 1. Realizar Ato Público dia 1 de junho: 

pela manhã em frente ao Ministério da Previdência e a tarde no INSS. 2. Intensificar as 

mobilizações nos locais de trabalho e realizações de assembleias com indicativo de 

greve para o dia 7 de julho de 2015. 3. Publicar manifesto convocando a greve por 

tempo indeterminado. 4. Instalação do Comando e Mobilização a partir de 1 de julho. 

5. Realizar Reunião da Direção da FENASPS no dia 3 de julho de 2015. 6. Realizar 

Plenária Nacional da FENASPS dia 4/7.15. 

SINAL - No Sinal fizemos assembleia hoje, 9/6, e aprovamos paralisação das 
atividades amanhã, 10/6, por meio período e paralisação por 24h no dia 16/6, 



 

 

com reavaliação no dia 15. O movimento está mais forte em algumas regionais, 
como São Paulo, Curitiba, Salvador, Fortaleza e Recife. 

Obs : As demais entidades não encaminharam informes por escrito ou e-mail. 

2. Apresentação de estudos da ASMETRO-SN sobre benefícios. 

Após os Informes das entidades nacionais, A ASMETRO-SN, através de seus 

representantes, Sérgio Ballerini e Rodrigo Ozanan, apresentou um Estudo Preliminar 

sobre Benefícios no serviço público. Este estudo deve ser de consumo interno das 

entidades que compõem o fórum (NÃO DEVE SER DIVULGADO). 

3. Fechamento do Boletim. 

As entidades discutiram sobre o conteúdo do Boletim e verificaram a necessidade de 

fazer alguns ajustes no texto : reformular o último parágrafo da primeira página 

incluindo Fórum nacional das Entidades Nacionais dos Servidores Públicos Federais 

no início e ratificar que na reunião quem apresentou os estudos sobre benefícios foi o 

governo e a nossa proposta permanece isonomia de benefícios; informar as categorias 

que já se encontram em greve e as que estão em processo de construção para a 

primeira quinzena de julho (FENASPS, CONDSEF etc..); colocar o calendário 

aprovado na reunião (reunião ampliada dia 28, mobilização, paralisação e ato conjunto 

nos estados dia 25.06 (aguardar posição das entidades até quinta-feira (11). 

4. Pendências de rateio. 

Enviar ofício às entidades que ainda não contribuíram com os rateios da jornada de 

lutas de 07,08 e 09 de abril e ato/reunião ampliada do dia 14.05. Voltar o tema na 

próxima reunião. 

5. Calendário de mobilização 

Dia 25.06 - Sugestão do Fórum para o Dia Nacional de Mobilização e Paralisação, 

com ato conjunto das entidades que compõem o fórum nos estados. 

Dia 27.6.15 - Reuniões Setoriais (sábado) 

Dia 28.6.15 - Reunião Ampliada do Fórum (domingo) 

6. Encaminhamentos: 

6.1 As entidades do Fórum devem solicitar à CONDSEF, através do e-mail 

condsef@condsef.org.br, o conteúdo autorizado do Estudo Preliminar sobre Benefícios 

elaborado pela ASMETRO-SN. 

 

mailto:condsef@condsef.org.br


 

 

6.2 A partir da posição da FASUBRA de fazer a discussão interna no Comando de 

Greve sobre o dia 25.06, definiu-se que as entidades devem até o dia 11.06 (quinta-

feira) definir se concordam ou não com a data. As demais entidades presentes 

concordaram com a data.  

 

Relatório elaborado por Saulo Arcangeli (CSP/CONLUTAS), Pedro Armengol (CUT) e 

Marcelo Vargas (CNESF). 

 

 

 

Saudações Sindicais 

 

Fórum das Entidades Nacionais dos Servidores Públicos Federais 

 


