
Relatório da Reunião do Fórum das Entidades Nacionais dos 
Servidores Públicos Federais – 10.8.15 

 

Sede do ANDES-SN, 16 horas. 

Entidades presentes: CNG ANDES-SN (Marinalva Oliveira, Paulo Rizzo, Jacob 
Paiva, Mauro Titton, Leônidas de Santana Marques, Gilberto Marcos, Douglas 
Ferreira) – ASFOC-SN (Paulo H. Garrido e Luciana Lindenmeyer)  - ASSIBGE-
SN (Pedro Pedrosa) -  FASUBRA (Rogério Marzola) – FENASPS (Auria 
Regina, Geni Akiko, Mário,Silene Leiro, Lídia de Jesus, Shirley Coelho, Júlio 
Cesar Tavares Pereira, Ely Sturion, Beth Nascimento, Nelma Novaes 
Rodrigues, Thaize Antunes, Beth Nascimento, José de Campos Ferreira) - 
SINAIT (Marco Aurélio Gonsalves) – SINAL (Sérgio Belsito, Rita Girão, Sandra 
Leal) -  SINASEFE (Fabrício Tavares, Clerio Lucas Guaitoilini, Samuel de 
Carvalho Lima, Simone F. de Melo, Eugênia Tavares Martins, Felipe) – 
SINPECPF (Luiz Felipe Silva). 

Pauta 

1. Informes das Entidades. 
2. Avaliação da Marcha do dia 6.8.15 
3. Discussão de Proposta do Índice. 
4. Encaminhamentos 

A reunião teve início ás 16h15min e os trabalhos da Mesa Diretora ficaram sob 
a coordenação do ANDES-SN (Marinalva Oliveira) e FENASPS (Lídia de 
Jesus) e a relatoria por Marcelo Vargas (CNESF). 

 

1. Informes das Entidades. 

ANDES-SN- São 45 seções sindicais em greve. O ANDES-SN participou da 
Marcha do dia 06-08 com aproximadamente 150 docentes Por ampla maioria 
das assembleias de base, foi aprovada a contra proposta de indice de  e 19,7% 
em parcela única, com negociação anual  e cobrança dos demais itens da 
pauta unificada; Nos período de 13 a 16-08 acontecerá o 60º  CONAD na 
cidade de Vitoria com o tema “Atualização de luta em defesa dos direitos dos 
trabalhadores e de liberdade organização sindical dos docentes para enfrentar 
a mercantilização da educação A pedido do ANDES-SN teremos reunião com a 
ANDIFES no dia 12-08, as 11h, para tratar da nosso movimento e cobrar 
posicionamento da nova direção da Entidade Haverá nova roda de 
assembleias de base até o dia 13-08 para deliberação sobre as estratégias  de 
negociação da pauta especifica no MEC 



 

FENASPS - Greve forte no trigésimo dia em todos Estados da Federação, 
concentrado no INSS – Instituto Nacional do Seguro Social, também na Saúde 
e parcial no M.T.E – Ministério do Trabalho e Emprego. Participação da Marcha 
no dia 6.8.15, com atividades nos Estados. Dias 11 e 12 de agosto/15 será 
realizada atividades específicas em Brasília. Sobre o índice não discutimos 
contra proposta, achamos que o governo tem que apresentar. 

2. Avaliação da Marcha do dia 6.8.15 
3. Discussão de Proposta do Índice. 

Os dois itens da pauta foram discutidos em conjunto e após várias intervenções 
foram destacados os seguintes encaminhamentos.  

4. Encaminhamentos:  
 

1. Moção de Repúdio contra perseguição da reitoria do IFAL (O SINASEFE 
enviará a Moção via e-mail para se anexado a este relatório); 

2. Ato nos Estados em 18 de agosto; 
3.  Fortalecer o Fórum nos Estados; 
4. Moção de Repúdio contra a truculência da PMDF na Marcha do dia 

6.8.15 (FENASPS); 
5. Enviar carta ao MPOG solicitando reunião com a MPOG-SRT o mais 

breve possível (Solicitar a resposta aos demais itens da pauta. 
Responsáveis pela carta: ANDES-SN e SINASEFE; 

6. Reunião Ampliada do Fórum no dia da reunião com o governo; 
7. Dia Nacional de Luta nos estados dia 18.8.15 – Material de divulgação 

Responsáveis  ANDES-SN/FASUBRA. 

Lembrar as entidades do Fórum sobre a quitação dos débitos com os rateios 
anteriores e atuais para providenciar os respectivos pagamentos, tendo em 
vista que as finanças do Fórum encontram-se em baixa. 

Próxima reunião do Fórum será realizada no dia 17.8.15, ás 16 horas – 
ANDES-SN, com a seguinte pauta: 

1. Informes das Entidades; 
2. Resposta das entidades sobre o estudo de contraproposta do Fórum e 

demais itens da pauta da campanha salarial dos SPF 2015; 
3. Encaminhamentos. 

Relatório elaborado por Marinalva Oliveira (ANDES-SN), Lídia de Jesus 
(FENASPS) e Marcelo Vargas (CNESF). 

Saudações Sindicais 

Fórum das Entidades Nacionais dos Servidores Públicos Federais 


