Relatório da Reunião do Fórum das Entidades Nacionais dos
Servidores Públicos Federais – 25.8.15
Sede do ANDES-SN, 10 horas.
Entidades presentes: CNG-ANDES-SN (Francine Santos, Ivan Neves, Carolina
Coelho Martuscelli, Amazoncida Sá Peixoto Pinheiro, Samuel Steiner dos
Santos,Fernando S. Damasceno, Arthur Bispo dos S. Neto ,Elizabeth Barbosa,
Ulisses Sidney C. Silva, Airton Paula Souza, Thiago Arruda de O. Lima, Alair
Silveira, Olgaíses Mués, Julia Moretto Amâncio,André Guimarães) – ASFOCSN (Luciana Lindenmeyer) – ASSIBGE-SN (Ana Magni, Nelson Thomé Filho,
Luiz Fernando Viegas) – CNTSS (Dario Bezerra Freire Junior, Ronaldo
Augusto de Alcântara) - CONDSEF (Gilberto Jorge C. Gomes) CSP/CONLUTAS (Saulo Arcangeli) – PROIFES (Francisco Domingos, Silvia
Maria Leite, Gilka Pimentel) - SINAIT (Marco Aurélio Gonsalves) – SINAL
(Jordan Alisson Pereira) - FASUBRA (Verônica de Barros Santos, José Carlos
de Assis, Carolina Sampaio de Oliveira, Fábio dos Santos, Fábio dos Santos,
Cláudia Nardin,Rafael de Souza e Mello C. da Silva, Rossano W. L. Botelho,
Denis Batista dos Santos, Gilson Malta da Silva) – FENAJUFE (Inês L. Castro)
– FENASPS (Fernanda Paori, Maria Emília, Vilma Ferreira Silva , Jussara
R.L.S. Mata, Emaxsuel R. Rodrigues, Fausto de Moura Schneider, Walber
Peixoto, Vinicius Vasconcelos, Thiago de Oliveira, Regina Celia P. de Lima
Silva, Geni Akiko, João Paulo,Manoela Lebarbenchon Massignay, Rodrigo
Mendonça, Sônia Cristina de Oliveira Alves, Carlos Vinícius, Iracema Vitória
dos S. G. Rodrigues, Daniela Goulart,Deise Nascimento, Diná dos Santos
Neres, Thaize C. Antunes, José de Campos Ferreira, Lidia de Jesus) –
SINASEFE (Adalberto da Silva, Roberto de Andrade, Antonio Ernesto, Obérti
E. Mayer, Marcos Neves,Maria Marlete de S. Moura, Rodrigo da Silva Lopes,
Ricardo Eugênio Ferreira, Lindon Johnson Silva Ferreira) – SINTBACEN
(Enildo Amaral, João Porto).

Pauta:
1. Informes das Entidades.
2. Avaliação da greve e negociação.
3. Encaminhamentos.

A reunião teve início ás 10h15 e os trabalhos da Mesa Diretora ficaram sob
responsabilidade da CSP/CONLUTAS (Saulo Arcangeli) e SINASEFE (Lindon
Johnson) e a relatoria por Marcelo Vargas (CNESF). A pauta aprovada ficou
assim definida:

Pauta aprovada:
1. Informes das Entidades.
2. Avaliação da greve e negociação.
3. Marcha a Brasília do dia 27.8.15
4. Encaminhamentos.

1. Informes das Entidades.
ANDES-SN - Audiência sobre a PEC 395-2014O comando nacional de greve
dos docentes federais (CNG) do ANDES-SN participou no dia 20 de agosto da
audiência pública na Comissão Especial da Câmara dos Deputados que
analisa a Proposta de Emenda Constitucional (PEC) 395/2014. A proposta, se
aprovada, alterará o inciso IV do art. 206 da CF de 1988, restringindo a
gratuidade aos cursos regulares de graduação, mestrado e doutorado
oferecidos pelas instituições públicas de ensino superior. Na audiência, o
Presidente do Sindicato foi o único dos debatedores a apresentar um
posicionamento contrário a referida PEC. O representante do Ministro da
Educação deixou claro o posicionamento favorável a PEC 395-2014.2
Campanha Dialoga Janine No dia 20 de agosto o Ministro da Educação, Janine
Ribeiro, participou de “Bate-papo virtual”, do Dialoga Brasil. O Comando
Nacional de Greve orientou às bases para que participasse dessa atividade,
pautando nossa greve, com o mote Dialoga Janine. Esse orientação faz parte
de campanha desenvolvida pelos docentes em greve que exige do ministro que
receba a categoria para negociar. Essa ação tem sido exitosa e evidencia a
intransigência do governo, particularmente do MEC. 3. Ataques à nossa greve:
SBPC e ABC. Na semana foi publicado manifesto assinado pelos presidentes
da SBPC e da ABC, intitulado “Em defesa das universidades públicas”. O
documento faz coro com o discurso mercantil e privatista, dirigindo-se
frontalmente contra a nossa greve, chegando ao absurdo de reivindicar do
governo que negasse a pauta do movimento sindical referente à reestruturação
da carreira e à democracia no interior da universidade. Trata-se de atitude
abertamente antissindical, passando por cima das assembleias docentes
realizadas em todas as IFE. O CNG está construindo uma resposta à tal
manifesto. 4. Manifestação dos docentes federais em greve. No próximo dia 28
de agosto vamos completar 3 meses de greve nacional dos docentes federais.
Neste dia vamos realizar Manifestações em Brasília, com o mote Negocia
Janine. A concentração das atividades será na Tenda montada no canteiro
central, em frente ao Museu Nacional.

ASFOC-SN A fiocruz continua em greve e completa 40 dias neste dia
26.Participaremos da marcha com delegação de todas as regionais. Ainda sem
qualquer posição do governo em relação à pauta específica. Importantes
atividades sendo realizadas durante a greve. Nos somaremos aos
companheiros nas ações do dia 27. Asfoc também é uma das entidades que
teve a rubrica suspensa após publicação no DOU.
CSP CONLUTAS : Os trabalhadores da GM alcançaram uma importante
vitoria, após 14 dias de greve, ao cancelar as 798 demissões. O Sindicato dos
Metalúrgicos de São José dos Campos, filiado à CSP CONLUTAS, avalia que
foi uma luta vitoriosa, que vai se espalhar por todas as outras montadoras do
país e que combaterá o PPE PPE (Programa de Proteção ao Emprego), que
reduz ainda mais os salários e protege os lucros dos empresários. Realizamos
a Coordenação Nacional da CSP CONLUTAS nos dias 21, 22 e 23 de agosto
que avaliou a conjuntura e o conjunto de ataques aos trabalhadores por parte
dos patrões e governos. Ao final foi aprovada uma resolução que se posiciona
Contra o governo Dilma, contra o ajuste fiscal e contra oposição de direita que
se alia ao governo para atacar nossos direitos, entre eles, o ajuste fiscal, o PPE
(Plano de Proteção ao Emprego), o projeto das terceirizações e as medidas
provisórias 664 e 664 que reduziram direitos como seguro desemprego e
abono salarial anual, o PIS. Assim, foi aprovado uma grande Marcha em São
Paulo no dia 18 de setembro e um Encontro Nacional do Lutadores no dia
19 para decidir a continuidade das mobilizações.
FASUBRA – A FASUBRA teve reunião no MPOG sobre consignatários. Tem
13 entidades de nossa base que foram afetadas no corte. Participaremos da
caravana. Várias entidades de base estão organizando, mesmo sem dinheiro
em caixa, a participação. O Governo havia feito dois compromissos que não
cumpriu. 1. Ficou de encaminhar a proposta financeira até segunda-feira. 2.
Marcou reunião para segunda-feira também ás 18 horas e ás 17:30h ligou
desmarcando e remarcando dia 27. O SINDITEST-PR ganhou uma ação
judicial contra om MPOG na questão dos consignados. O Governo, além de
não atender a FASUBRA, mostra um desrespeito a todos os servidores
públicos federais porque continua ameaçando que dia 31 é o prazo final e
disse que quem não aceitar terá zero de reajuste para 2016.
FENAJUFE – Faremos um ato nacional dos servidores do Judiciário Federal e
MPU no dia 25.08 e participaremos da marcha dos SPF´s no dia 27. Já
completamos 75 dias de greve e o ato do dia 25 tem a finalidade de pressionar
o congresso pela derrubada do veto ao PLC28, projeto de recomposição
salarial do judiciário federal, e aprovação no Senado do PLC 41, projeto de
recomposição salarial do MPU. O veto passou a trancar a pauta do congresso
no dia 21 de agosto e, obrigatoriamente, estará na pauta da próxima sessão do
congresso, que tem previsão de acontecer esta semana, caso seja fechado na
reunião de líderes.

SINASEFE - Plenária Nacional realizada em 22 e 23 de agosto em Brasília
com 97 participantes, 51 delegados (as) e 46 observadores (as). Deliberou pelo
fortalecimento da greve. Envio de caravanas para o Ato do dia 27 de agosto em
torno de 250 companheiros (as). Reunião na próxima semana com
CETEC/MEC para viabilizar as 30 horas para os TA’s. Rubrica consignação
suspensa. 14 membros no CNG. Articulação com o Senado para viabilizar a
RSC para os TA’s. Apontamos para o fortalecimento de nossa greve com
mobilização em Brasília e nas bases. Números da greve do SINASEFE: 23
Estados, 48 seções sindicais em 238 unidades.

2. Avaliação da greve e negociação.
Foram várias intervenções neste ponto e a avaliação é da necessidade do
fortalecimento da greve e da busca por uma resposta do governo a pauta de
reivindicações gerais dos servidores, pois permanece a falta de uma
negociação efetiva com as entidades e o travamento das mesas setoriais.

3. Marcha a Brasília dos dias 27 de agosto.
Organização:

O Café da manhã será servido ás 8 horas no dia 27.8.15 na tenda. Ás 9 horas
a concentração da Marcha ficará localizada na Tenda seguindo para o bloco
“C”(MPOG).
Ficou acordado entre as 23 entidades do Fórum, o repasse de R$ 2.000,00
(dois mil reais) imediatamente para o custeio de alimentação, café da manhã,
água, almoço, tenda e trio elétrico. Já sinalizaram com o depósito imediato
SINASEFE, ANDES-SN, ASFOC-SN, SINAL, FENAJUFE e SINAIT.
Os depósitos podem ser feitos na Conta da CNESF conforme segue abaixo:
Banco do Brasil
Agência: 2883-5
Conta Corrente: 437.525-4
Código Identificador: 2014-1
C.N.P.J: 00.676.296.0001-65

4. Encaminhamentos.
1. Enviar ofício para reiterar audiência com o governo: ANDES-SN,
FASUBRA e SINASEFE.
2. Documento para o Congresso Nacional : SINAL, SINTBACEN e CSP
CONLUTAS.
3. Sobre suspensão dos repasses para as entidades sindicais, ficou
decidido:
a) Comissão representativa com as entidades sindicais visando a
reversão desta medida arbitrária e de prática anti sindical.
Elaboração de documento político deste Fórum sobre esta
questão.
b) Aporte financeiro para a Marcha do dia 27 de agosto para as
entidades com problemas financeiros a fim de custeio das
caravanas para a Marcha do dia 27 de agosto.

c) Comissão para Organizar as atividades da Marcha:ANDES-SN,
CPS/CONLUTAS, FENASPS, FASUBRA, SINASEFE
d) Indicativo de data para a próxima reunião do Fórum: dia 27.8.15
após a Marcha, na tenda localizada no canteiro central da
Esplanada dos Ministérios.

e) Continuar a discussão na
contrapropostas do governo.
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Relatório elaborado por Saulo Arcangeli (CSP/CONLUTAS), Lindon Johnson
(SINASEFE) e Marcelo Vargas (CNESF).
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