
Relatório da Reunião do Fórum Nacional das Entidades dos 
Servidores Públicos Federais – 17.8.15. 

 

Sede do ANDES-SN, 16 horas. 

Entidades presentes: CNG-ANDES-SN (Marinalva Oliveira, André Guimarães, 
Saulo Pinto Silva, Fernando Gaudereto Lamas, Thiago Arruda O. Lima, Cleuza 
Santos, Douglas Ferreira de Paula) – ASFOC-SN (Luciana Lindenmeyer e 
Paulo Garrido) – ASSIBGE-SN (Luiz Fernando Viegas) - CSP/CONLUTAS 
(Paulo Barela) -  FASUBRA (Davi Fonseca, Vitor, Rafael dos Santos Pereira, 
André dos Santos Gonçalves, Mário Guimarães Jr., Danniel Rocha, Edson 
Nascimento de Lima, Gilson Malta da Silva, Adriana Boschi Moreira, Luiz Paulo 
Ferreira Guedes, Maria Angela Ferreira Costa, Angela Maria Targino Silva) -  
FENAJUFE (Inês L. Castro) - FENASPS (Emaxsuel R. Rodrigues, José de 
Campos Ferreira, Julio Cesar Tavares, Thaize C. Antunes, Shirley Coelho, 
Antonio José Maués, Silene Leiro Santos, Leilane F. Catalão, Maria Helena da 
Silva, Célia Brito Costa, Marcelo Vasques, Yara Portella Lima, Ivo Barbosa da 
Silva, Maria do Carmo de Souza, Diná dos Santos Neres, Eva L. Silva, Renato 
F. da Silva) - SINAIT (Marco Aurélio Gonsalves) – SINAL (Daro Píffer) -  
SINASEFE (Ricardo Eugênio Ferreira, Tiago da S. Ribeiro, Clerio Lucas 
Guaiatolini, Rosa Maria, Luiz Pereira da Costa Jr.) – SINTBACEN (Enildo 
Amaral, Willekens Brasil) – UNACON-Sindical (Felipe Leão). 

 

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. 

 

A reunião teve início ás 16h10min e os trabalhos da Mesa Diretora ficaram sob 
a coordenação da ASFOC-SN (Luciana Lindenmeyer) e (CSP/CONLUTAS) 
Paulo Barela  e a relatoria de Marcelo Vargas (CNESF). A pauta aprovada ficou 
assim definida: 

Pauta aprovada: 

1. Informes das Entidades. 
2. Encaminhamentos. 

 



1. Informes das Entidades. 

ANDES-SN - 1. No período de 13 a 16 de agosto realizamos o 60º CONAD, em 
Vitória-ES. Além de ser o Conselho Fiscal do ANDES-SN, responsável por 
apreciar a prestação de contas da Entidade, o CONAD também faz a 
atualização do plano de lutas aprovados no Congresso. No âmbito da pauta do 
Setor das Federais foi reafirmado a necessidade mantermos a unidade com 
outras entidades em torno do Fórum das Entidades Nacionais dos SPF. 2.  No 
dia 20 de agosto, a partir de 9h, ocorrerá na Câmara dos Deputados Federais 
uma Audiência Pública para discutir a PEC 395 que busca alterar o artigo 206 
da CF para limitar a gratuidade nas instituições de ensino superior públicas aos 
cursos regulares de graduação, mestrado e doutorado. O ANDES-SN e o 
Ministro da Educação foram convidados para essa audiência; O Comando 
Nacional de Greve do ANDES-SN, conforme indicado no seu Comunicado N. 
33 (de 15 de agosto), deliberou que nos dias 27 e 28 de agosto, vamos 
organizar a vinda dos docentes para as manifestações em Brasília, nos dias 27 
e 28/8, denunciando a falta de negociação por parte do MEC nos três meses 
da greve dos docentes federais. Nossa greve que iniciou em 28 de maio, com 
18 Seções Sindicais, cresce e se fortalece, tendo atualmente 50 instituições 
paralisadas.  

ASFOC-SN - A ASFOC-SN segue em greve desde o dia 16 de julho. 
Completamos 30 dias e seguimos com forte mobilização e adesão com 
atividades praticamente diárias.  Na última assembleia os trabalhadores não 
entenderam ainda como melhor estratégia apresentar a contraproposta de 19.7 
mas seguimos dispostos a avaliar de acordo com os encaminhamentos do 
fórum.  Entendemos que devemos continuar no movimento crescente de greve 
do servico publico e fortalecer a unidade.  

ASSIBGE-SN - O Sindicato tentou estimular um novo processo grevista no 
IBGE, mas até agora não foi possível, pois saímos recentemente de uma greve 
duradoura (79 dias em 2014), pesada e com fortes retaliações (quase 200 
demissões, corte de ponto, etc.). Até hoje os grevistas pagam as horas da 
greve e enfrentam uma política antisindical permanente (proibição de 
assembleias, bloqueio de e-mails, etc.). Ainda assim, temos buscado nos 
movimentar, com atividades todas as semanas. Há um movimento muito 
desigual entre as diferentes unidades, algumas mais mobilizadas e outras 
menos. Na próxima semana, realizaremos um ato em Brasília (nos dias 25 e 
26), buscando cavar uma reunião com o Ministério. A reunião com a SRT, que 
seria sobre nossa pauta específica, na prática apenas reafirmou a proposta 
geral de 21,3% em 4 anos, e nada dos problemas graves do IBGE foi tratado. 
 SOS IBGE: Contra a precarização! Pela readmissão dos grevistas demitidos! 

 



CSP/CONLUTAS – A Central apoia e orienta que suas entidades filiadas e 
militantes em bases de outras entidades no sentido da aprovação da 
contraproposta de 19,7%, apresentada para o debate pelo Fórum das 
Entidades Nacionais. A CSP-CONLUTAS realiza neste final de semana, dias 
21, 22 e 23 de agosto, sua primeira reunião de Coordenação Nacional pós II 
Congresso Nacional da entidade. Dois temas se destacam: Eleição da nova 
Secretaria Executiva Nacional e Conselho Fiscal Nacional e Definição sobre a 
data de realização de uma manifestação nacional classista e de luta, junto com 
um encontro nacional sindical e popular, no mês de setembro-2015, em 
contraposição aos dias 16.08, da direita e 20.08, de apoio ao governo. 

 

2. Encaminhamentos: 

1. Sobre a contra proposta de 19,7%, o Fórum segue sem posição, mas o 
debate continua nas entidades;  

2. Unificar as ações com o Judiciário Federal em Brasília no dia 18.8.15. 
Concentração ás 14 horas no gramado do Congresso Nacional; 

3. Marcha Unificada dos SPF a Brasília dia 27.8.15 (Comissão Organizadora: 
ANDES-SN, CSP/CONLUTAS e SINASEFE); 

4. Elaboração do Boletim do Fórum dos SPF atualizando a conjuntura e 
fazendo um chamado á greve dos setores que ainda não aderiram ao 
movimento (Comissão Organizadora: ANDES-SN e FASUBRA); 

5. Próxima reunião do Fórum será no dia 25.8.15, ás 10 horas na Sede do 
ANDES-SN no endereço: SCS Quadra 2 Ed. Cedro II - 3° andar – Fone (61) 
3962-8400 – Brasília/DF). 

 

Relatório elaborado por Luciana Lindenmeyer (ASFOC-SN), Paulo Barela 
(CSP/CONLUTAS) e Marcelo Vargas (CNESF). 

 

 

Saudações Sindicais 

Fórum das Entidades Nacionais dos Servidores Públicos Federais 


