
Relatório da Reunião do Fórum das Entidades Nacionais dos 
Servidores Públicos Federais - 27.7.15 

�

Sede do SINAIT, 16 horas. 

Entidades presentes: ANDES-SN (Marinalva Oliveira, Avery Veríssimo, 
Guilhermina de Melo Terra, Airton Paula Souza, Rigler Aragão e Giovanni 
Frizzo) - ASFOC-SN (Paulo H. Garrido e Luciana Lindenmeyer) – ASSIBGE-
SN (Wilson Blini) – CONDSEF (Josemilton M. da Costa e Severino Alves 
Araújo) – CSP/CONLUTAS (Saulo Arcangeli) - CUT (Pedro Armengol) -  
FASUBRA (Antonio Alves, Marcelino R. da Silva , José Carlos de Assis, 
Lucivaldo Alves dos Santos, Heloiza Helena G. Neves, Maria Reis, Rafael de 
Souza e Mello C. da Silva, Erondina da Silva, Luan Diego Badia, Wellington 
Pereira, Emerson S. de Oliveira,Jefferson Patrocínio, Kátia Rosângela T. de 
Souza, Ana Paula de Azevedo)  – FENASPS (Lidia de Jesus, Deise Lúcia do 
Nascimento, Maria Helena da Silva, Maria Noemi de Jesus, Elvis Gonçalves 
Vieira, Luiz Sena Santos) - SINAIT (Marco Aurélio Gonsalves) – SINAL (Daro 
Píffer e Iso Sendacz) – SINASEFE (Lindon Johnson Silva Ferreira, Estelamaris 
da C. Borges, Jefferson Parreira de Lima, Ivan Timoteo Cassimiro, Flávio 
Morais de Miranda, José Carlos Cichaczweski, Vicente Duque de A. Neto) – 
SINTBACEN (Willekens Brasil) – UNACON-Sindical (Rudinei Marques e Julio 
Domingues). 

 

Entidade observadora: MTST (Sérgio Leonel Gama e Sebastião de Souza 
Santana).  

 

Pauta aprovada: 

 

1. Informes das Entidades. 
2. Campanha Salarial 2015  -  a) Avaliação e  b) Contra Proposta 
3. Marcha de Agosto de 2015 e Boletim. 
4. Encaminhamentos. 

 

A reunião teve início ás 16h20 e os trabalhos da Mesa Diretora ficaram sob 
responsabilidade da ASFOC-SN (Paulo H. Garrido), CSP/CONLUTAS (Saulo 
Arcangeli), Antonio Alves (FASUBRA) e a relatoria por Marcelo Vargas 
(CNESF). 



1. Informes das Entidades 

ANDES-SN - Reunião com MPOG/MEC/SETEC Presentes: SRT (MPOG) – 
Sérgio Mendonça; Vladimir Nepomuceno; Edina. MEC/SESu: Jesualdo Farias; 
Dulce Tristão. SETEC: Luciano Toledo. CNG-ANDES-SN: Paulo Rizzo; Cláudia 
March; Marinalva Oliveira; Reinaldo dos Santos; Josevaldo Cunha; Luciana 
Collier. Participaram também representantes do SINASEFE e Proifes.A reunião 
iniciou com Sérgio Mendonça falando que a resposta para a pauta específica 
era o mesmo índice apresentado para o Fórum dos SPF de 21% em 4 anos. 
ANDES-SN e SINASEFE cobraram a resposta à pauta de reivindicações, 
inclusive a última reunião do dia 6 de maio, realizada entre ANDES-SN e SRT. 
Também foi cobrado sobre o papel da mesa setorial, pois o secretário estava 
apresentando a mesma resposta à pauta do Fórum dos SPF.A discussão sobre 
índice linear, para o ANDES-SN, só seria discutida na mesa com as entidades 
do Fórum. Sérgio Mendonça respondeu que a resposta para a mesa setorial 
era apresentar o mesmo índice do Fórum e que a forma de utilizar o índice, 
cada entidade poderia decidir usar como índice linear ou para restruturação da 
carreira. O ANDES-SN e SINASEFE cobraram sobre previsão de concurso 
público, condições de trabalho e reversão dos cortes no orçamento da 
educação. O ANDES-SN cobrou o acordo assinado em abril de 2014, sobre 
restruturação da carreira.O Secretário da MEC/SESu respondeu que o MEC 
não aprovou a assinatura do acordo (sendo que o próprio MEC assinou o 
acordo). Sobre vagas para concurso, o secretário respondeu que há vagas já 
autorizadas e repassadas às Universidades. Quando foi cobrado que 
disponibilizasse a planilha com as vagas e nomes das universidades, o 
secretário se negou a disponibilizar e respondeu que cobrasse dos reitores. 
Sobre os cortes no orçamento, o secretário da MEC/SESu reconheceu que 
ocorreram, mas avalia que os reitores são responsáveis pela administração das 
contas. Inclusive usou o conceito de autonomia para reafirmar que cada reitor 
deve escolher o que pagar e o que deixará de pagar. O ANDES-SN reafirmou 
que as três entidades ali presentes faziam parte do Fórum dos SPF, portanto a 
mesa setorial deveria ter o papel de responder à pauta específica e não sobre 
índice linear que é pauta conjunta dos SPF.O Secretário da SRT respondeu 
que o índice linear de 21,3% será sim discutido nas mesas setoriais e afirmava 
que algumas entidades iriam aceitar. A fala do Secretário da SRT foi enfática, 
que o objetivo do governo era quebrar a unidade do Fórum dos SPF. O 
ANDES-SN e SINASEFE mantiveram a unidade e o Proifes afirmou que 
discutiria índice na mesa setorial, desconsiderando o consenso dentro do 
Fórum dos SPF.Por fim, foi cobrado pelo ANDES-SN e SINASEFE que fosse 
marcada a próxima reunião com respostas objetivas do governo à pauta 
específica de ambas entidades. O governo ficou de avaliar e responder o mais 
breve possível, conforme cobrança das entidades, para ocorrer ainda no mês 
de julho. 



ASFOC-SN – Em Assembleia Geral na última quinta-feira dia 23.7.15, os 
trabalhadores deliberaram pela continuidade da greve. Greve por tempo 
indeterminado, adesão expressiva dos trabalhadores, e com calendário de 
atividades, debates, marchas, doação de sangue, feira popular da FIOCRUZ na 
Cinelândia, FIOCRUZ PRA VOCÊ, Campanha de Vacinação para a população.�
Asfoc-SN teve sua reunião com o Governo no dia 22/07. Governo segue 
apresentando as mesmas condições. Avanço na pauta específica condicionado 
ao aceite do 21,3% em 4 anos. A categoria, em assembleia no ultimo dia 23/7, 
que já havia rejeitado a proposta, deliberou por seguir na greve iniciada no dia 
16 de julho. Temos acordo com a caravana ser realizada em 06 de agosto. 

CSP CONLUTAS : Servidores de Saúde do Rio Grande do Norte, após uma 
decisão de reintegração de posse, desocuparam a sede do governo do estado, 
mas a greve da categoria permanecem e no dia 28 ocorrerá nova audiência do 
sindicato com o governo. O 25 de Julho foi o Dia Internacional das lutadoras 
Negras Latino-Americana e Caribenha, data que celebra o 1° Encontro das 
Mulheres Negras, Latinas, Americanas e Caribenhas, em 1992, em que 
representantes de diversos países estiveram presentes para refletir sobre a 
opressão racista e machista a que as mulheres negras estão submetidas, com 
várias atividades realizadas nos estados(São Paulo, Maranhão , Rio de 
Janeiro, Brasilia, dentre outros).  Acontecerá reunião do Espaço Unidade de 
Ação(texto anexo) no dia 30 de julho de 2015(quinta-feira), com eixos 
concretos de defesa dos interesses dos trabalhadores: CONTRA O PPE (Plano 
de Proteção ao Emprego) – Nenhum direito a menos! ; Abaixo o ajuste fiscal 
dos governos Dilma, governadores e prefeitos e as investidas do Congresso 
nacional contra os trabalhadores e o povo!;Todo apoio às greves e 
mobilizações. Unificar as lutas e construir a greve geral!.  
 

FASUBRA – A FASUBRA participou da reunião Mesa Específica na semana 
passada, onde o governo reafirmou a posição do índice e mostrou a intenção 
de discutir pontos específicos da pauta. Os técnicos administrativos ficaram de 
agendar nova reunião para continuar a debater os pontos. O Comando 
Nacional de Greve apontou a necessidade intensificar a greve no mês de 
agosto por a necessidade de pressionar o governo no restante do calendário 
letivo do segundo semestre. As atividades começam a partir do dia  28.7.15 
(data que comemoramos dois meses de greve) e inicia o mês de agosto, com a 
chamada AGOSTO VERMLEHO. Com caravanas 5 e 6 em Brasília e nos 
outros estados em 11.8.15, além de internas nas universidades. Convocamos 
as entidades e encorpar a Marcha dos dias 5 e 6 de agosto, e compor os atos 
nos Estados. 

 



FENASPS - A Greve na base da FENASPS, que teve início no dia 7 de julho, 
continua  forte com 26 Estados paralisados: AC, AL, AP, BA, CE, DF, ES, GO, 
MA, MG, MS, MT, PA, PB, PE, PI, PR, RJ, RN, RS, RO, RR, SE, SC, SP e TO. 
Realização de Ato Público dia 21/07- pela manhã no INSS que resultou em 
discussão das questões especificas da categoria e a tarde de Ato na Ministério 
da Saúde para exigir avanço das negociações específicas. Em reunião no 
Ministério do Planejamento, dia 21/07, foi pautado pelo governo o reajuste em 
quatro parcelas e sem maiores avanços nas questões específicas. 
Caravaneiros de diversos Estados, também, participaram da Marcha Nacional, 
convocada pelo Fórum das Entidades realizada dia 22/07. No dia 24/7, ocorreu 
reunião com a Direção Geral do INSS para discussão e revisão de indicadores 
do Plano de Ação, com o enfoque na desconstrução do atual modelo vigente, 
com revisão dos processos de trabalho no instituto e transformação do 
paradigma de determinação e controle das metas e oferta de serviços em um 
processo coletivo de construção do modelo de atendimento e demais assuntos, 
onde os representantes do INSS firmaram o compromisso de levar a referida 
proposta à presidência do INSS. Ficou agendada nova reunião dia 30/7, às 9h. 
No dia 28/7, às 17h teremos reunião no MS e dia 29/7, às 19h na CGNES/SRT-
Ministério do Planejamento. 
  
 

SINASEFE – Quadro da greve: 56% (e crescendo) paralisado das unidades do 
dia 20 ao dia 27.7.15. São 169 unidades em greve em 19 Estados com mais de 
30 seções sindicais na greve. 

 

2. Campanha Salarial 2015 

Foi feita uma avaliação pelos presentes da campanha salarial 2015 e o 
processo de negociação com o governo. Foi apresentada pela comissão 
responsável (SINAL, ASSIBGE-SN, SINASEFE, CONDSEF e ASFOC) uma 
contraproposta de índices(com projeções para um ano ou dois anos) a 
ser discutida pela base das categorias, com compromisso por parte das 
entidades de retornar posição na próxima reunião do fórum(03.08).  

3. Marcha de Agosto de 2015 e Boletim. 
Foi aprovada a marcha no dia 06 de agosto (quinta-feira), com 
concentração às 9 horas(local a confirmar). A Comissão organizadora da 
marcha será composta pela ASFOC-SN, FASUBRA e SINAL. 
O Boletim sobre a proposta do governo foi apresentado pela comissão 
responsável(ANDES-SN, FASUBRA e SINASEFE) e foram feitas 
considerações pela plenária.(segue anexo para ampla divulgação pelas 
entidades) . 
 



4. Demais encaminhamentos. 
 
Prestação de Contas da Marcha do dia 22.7.15: O total dos gastos ficou 
em R$ 23.087,32. Deverá ser feito ofício às entidades para rateio do 
valor e ratificar a necessidade de quitação dos rateios das atividades 
anteriores.(responsável: Marcelo/CNESF). A UNACON- Sindical, através 
de seu representante, Rudinei Marques comunicou aos presentes na 
reunião, que sua Entidade fez um aporte financeiro no dia 21.7.15 no 
valor R$ 15.870,00 (Quinze mil, oitocentos e setenta reais) para a 
Marcha do dia 22.7.15 (O depósito foi efetuado na conta corrente da 
CNESF). 
 
 

Próxima Reunião do Fórum será no dia 3.8.15 – 14 horas na Sede da 
FENASPS - SDS Ed. CONIC – Térreo - loja 28 – Fone (61) 3226-7214 
Brasília/DF. 

 

 

Relatório elaborado por Paulo Garrido (ASFOC-SN), Saulo Arcangeli 
(CSP/CONLUTAS), Antonio Alves (FASUBRA) e Marcelo Vargas 
(CNESF). 

 

 

 

Saudações Sindicais 

Fórum das Entidades Nacionais dos Servidores Públicos Federais 


