
Relatório da Reunião Ampliada do Fórum das Entidades Nacionais dos 
Servidores Públicos Federais - 9.9.15 

 

Local: Imperial Brasília Hotel - Brasília/DF. 

Entidades presentes: 

ANDES-SN, ASFOC-SN, ASSIBGE-SN, CONDSEF, CSP-Conlutas, CUT, 
FASUBRA, FENAJUFE, FENASPS, PROIFES, SINAIT, SINAL, SINASEFE e 
SINTBACEN.  

Presentes 14 Entidades e 235 participantes. 

 

Pauta: 

1- Informes das Entidades. 
2- Avaliação de Conjuntura. 
3- Encaminhamentos. 

 

Composição da Mesa da manhã 9h: ANDES-SN, CSP CONLUTAS e 
FASUBRA 

Composição da Mesa da tarde 14h: ASFOC-SN, CSP CONLUTAS e 
SINASEFE 

 

Encaminhamentos: 

Pontos consensuais: 

1) Manter e reafirmar a unidade do Fórum Nacional de Entidades Nacionais 
dos Servidores Públicos Federais; 

2) Elaborar uma nota do FONASEFE aos parlamentares solicitando que 
eles façam pressão junto ao governo para que atenda as reivindicações 
das entidades. Abordar os parlamentares nos estados e as lideranças 
partidárias em Brasília; 

3) Chamar o Fórum dos SPF´s a adesão a marcha do dia 18 de setembro- 
Marcha dos Trabalhadores em São Paulo e o Encontro Nacional do dia 
19; 

4) Garantir solidariedade política e econômica com a Fenasps que sofre 
duros ataques do governo, principalmente com o corte de ponto dos 
servidores em greve. Realizar uma campanha financeira entre as 
entidades(centrais e entidades nacionais) que compõem o fórum; 



5) Ao fim da reunião ampliada, os companheiros e companheiras irão se 
dirigir ao MPOG, no bloco C da Esplanada dos Ministérios, para 
protolocar ofício reivindicando uma reunião com a SRT. Caso não haja 
resposta do governo sobre audiência, fazer atividade no MPOG no dia 
11.09; 

6)  Resolução sobre índices: 
 
O Fórum reconhece a redução do reajuste de 4 para 2 anos como sendo 
uma vitória da luta e da unidade do Fórum. Continuamos a exigir que os 
índices reponham a inflação, sem perdas para os servidores. 
 

Proposta a ser encaminhada para deliberação dos Comandos Nacionais de 
greve das entidades para posição na próxima reunião do fórum(15/09) : 

 

1) Marcha dos SPFs em Brasília, para dia 22 de setembro. 

 

 

Próxima reunião do Fórum será dia 15.9.15, 18h30, na Sede do ANDES-SN, 
com a seguinte pauta; 

1. Informes das Entidades. 
2. Calendário de atividades. 
3. Encaminhamentos. 

 

Relatório elaborado por Marinalva Oliveira (ANDES-SN), Saulo Arcangeli 
(CSP/Conlutas) e Eduardo Zanata (CSP/Conlutas). 

 

 

Saudações Sindicais 

Fórum das Entidades Nacionais dos Servidores Públicos Federais  

 

�


