
Relatório da Reunião do Fórum das Entidades Nacionais dos 
Servidores Públicos Federais – 6.10.15 

 

Sede do ANDES-SN, 17 horas. 

Entidades presentes: CNG/ANDES-SN (Marinalva Oliveira, Giovanni Frizzo, 
Ivan Mendes, Francisco O. Pinto Santiago, Luiz do Nascimento Carvalho, 
Pérsio S. de Andrade, Elizandra Garcia da Silva, Luciana Lopes Coelho) – 
ASFOC-SN (Luciana Lindenmeyer) – ASSIBGE-SN (Pedro Pedrosa) – 
CSP/CONLUTAS (Saulo Arcangeli) - SINAL (Jordan Alisson Pereira, Daro 
Marcos Píffer e Epitácio S. Ribeiro) - SINASEFE (Leida A. M. da Silva e Jucelio 
Kulmann de Medeiros, Ney Robson F. Bezerra, Eriky César Alves da Silva e 
Beatriz C. Pallaoro) - SINTBACEN (Enildo Amaral e Janaina de Almeida 
Figueiredo). 

Presentes 7 entidades e 21 participantes. 

Pauta: 

1. Informes das Entidades 
2. Comissões  

2.1 Boletim 
2.2 Reunião com as Centrais Sindicais – Indicativo de greve geral 
2.3 PL e PEC – Ações no Congresso Nacional 

3. Encaminhamentos. 

 

A reunião teve início às 17h40min e os trabalhos da Mesa Diretora ficaram sob 
responsabilidade da CSP/CONLUTAS (Saulo Arcangeli) e SINAL (Jordan A. 
Pereira) e a relatoria por Marcelo Vargas (CNESF). 

 

1. Informes das Entidades 

ANDES-SN – No último final de semana, o CNG-ANDES-SN avaliou o retorno 
das AG sobre as perspectivas de manutenção da greve nacional e por maioria 
definiu-se indicar a saída unificada da greve nacional para o período de 13 a 16 
de outubro. Nesta semana, as AG irão avaliar a indicação de saída unificada e 
data de saída para o período indicado pelo CNG-ANDES-SN; assim como, 
também irão avaliar a proposta do governo apresentada de indíce de 
restruturação das tabelas remuneratórias de 10,8% divididos em dois anos 
(5,5% agosto de 2016 e 5% janeiro de 2017) para definir a posição do CNG-
ANDES-SN em relação a proposta apresentada. No dia 5 de outubro, 



realizamos um ato em frente ao MEC para cobrar do Ministro da Educação a 
reunião acordada durante a ocupação do gabinete do Ministro no dia 24 de 
setembro. A reunião não foi agendada e não foi realizada neste dia, justificada 
pelo MEC pela troca de Ministros da Educação que ocorreu no final da semana 
passada. Este ato foi realizado em conjunto com o SINASEFE e o movimento 
estudantil. O ato foi organizado com a realização de aulas públicas com Maria 
Lúcia Fatorelli e Valério Arcary e atividades artísticas. Ao final do ato, a polícia 
reprimiu violentamente a manifestação de forma covarde, detendo um 
estudante e utilizando gás de pimenta e cassetetes para agredir estudantes e 
docentes. 

CSP CONLUTAS : A CSP CONLUTAS, juntamente com outras entidades, est� 
construindo nos estados o outubro de luta, como continuidade da marcha dos 
trabalhadores e trabalhadoras do dia 18 de setembro, realizada em SP. 
Calendário das atividades já marcadas nos estados. Dia 22:  Fortaleza (CE); 
 Dia 15 : São Luís; Dia 23: Rio de Janeiro e Natal (RS); Dia 28: Belo Horizonte 
(MG); Dia 27 ou 29: Belém (PA); dia 15 de outubro será um dia de luta nacional 
do setor da Educação e da juventude que fortalecerá o Outubro de Luta .  

 

2. Comissões  

2.1 Boletim  

O ANDES-SN enviou o boletim para todas as entidades na semana passada 
para divulgação. 

 

2.2 Reunião com as Centrais Sindicais – Indicativo de greve geral 

A CSP-Conlutas tentou contato com as demais centrais, mas não conseguiu 
agendar reunião, mesmo após o fórum reforçar pedido no dia 2.10.15. 
Necessária a estipulação de data para uma ampla reunião para discussão do 
indicativo de greve geral, que deve ocorrer no máximo em quinze dias, bem 
como a  definição do critério de participação (entidades participantes do Fórum 
ou não). Ficou consensuado: que a Reunião do Fórum (preparatória) será 
realizada no dia 21.10.15 pela manhã, e na parte da tarde acontecerá a reunião 
com as Centrais Sindicais e demais entidades sindicais; que as entidades do 
Fórum reforcem o convite para maior adesão das demais entidades de 
trabalhadores. As entidade que comporão a Comissão organizadora são: 
ANDES-SN, ASFOC-SN, ASSIBGE-SN, CSP/CONLUTAS e SINAL. 

 

 



2.3  PL e PEC – Ações no Congresso Nacional 

ASFOC-SN relatou a entrega do documento do Fórum para as direções da 
Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Necessário fazer o levantamento 
dos projetos da pauta do fórum definida em fevereiro para não nos atermos 
apenas nas medidas do pacote de ajuste fiscal. A comissão composta por 
ASFOC-SN, SINAL e SINTBACEN deve se reunir e apresentar estratégia para 
a próxima reunião do Fórum. 

 
 

3. Encaminhamentos: 

• Encaminhar o documento do Fórum entregue às mesas diretoras da 
Câmara dos Deputados e do Senado Federal  e a todas as lideranças do 
Congresso - responsáveis: ASFOC-SN, SINTBACEN, SINAL. 

• Apresentar estratégia de ação no parlamento na próxima reunião do 
Fórum - responsáveis: ASFOC-SN, SINTBACEN, SINAL. 

• Convidar centrais e demais entidades representativas dos trabalhadores 
para reunião de avaliação do indicativo de greve geral, no dia 21.10.15, à 
tarde - responsáveis: ANDES-SN, ASFOC-SN, ASSIBGE-SN, 
CSP/CONLUTAS, SINAL. 

• Andes-CNG elaborará nota sobre agressão da PM na manifestação em 
frente ao MEC e encaminhará para avaliação das entidades do Fórum. 

 

Próxima reunião do Fórum será no dia 21.10.15 (quarta-feira), às 9 horas na 
sede do ANDES-SN, com a seguinte pauta: 

 

1. Preparação para Reunião com as Centrais Sindicais (Parte da tarde). 

 

Relatório elaborado por Saulo Arcangeli (CSP/CONLUTAS), Jordan A. Pereira 
(SINAL) e Marcelo Vargas (CNESF). 

 

Saudações Sindicais 

Fórum das Entidades Nacionais dos Servidores Públicos Federais  

 


