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Circular nº 109/15 
 

Brasília – DF, 12 de maio de 2015 
 
 
 
 
Às Seções Sindicais, às Secretarias Regionais e aos Diretores do ANDES-SN 

 
 
 
 
Companheiros,  
 
 
 
 
Estamos encaminhando o Relatório da Reunião do Fórum Nacional 

das Entidades dos Servidores Públicos Federais, realizada no dia 8 de maio de 2015, na 
Sede do ANDES-SN. 

Sendo o que temos para o momento, enviamos nossa cordiais 
saudações sindicais 
 
 
 
 
 
 

Profª Marinalva Silva Oliveira 
1ª Vice-Presidente 
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Relatório da Reunião do Fórum Nacional das Entidades dos Servidores Públicos 

Federais – 8.5.15 

Sede do ANDES-SN, 10 horas. 

 

Entidades presentes: ANDES-SN (Cláudia March) – ASFOC-SN (Paulo H. Garrido e 
Jesuan Xavier) - ASSIBGE-SN (Paulo Lindesay) – CNTSS/CUT (Terezinha de Jesus Aguiar) 
- CSP-CONLUTAS (Saulo Arcangeli) – FENAJUFE (Tarcisio Ferreira) -FENASPS (Silene 
Leiro Santos) – PROIFES-Federação (Francisco Domingos) – SINAIT (Marco Aurélio 
Gonçalves e Márcia Marques) – SINAL (Jordan Alisson Pereira) – SINASEFE (Carlos 
Magno A. Sampaio e Lindon Johnson S. Ferreira) – SINTBACEN (Willekens Brasil e 
Janaína de Almeida Figueiredo).  

 

Pauta: 

1. Informes das Entidades. 

2. Discussão e deliberação sobre entrada de novas entidades. 

3. Paralisação do dia 29.5.15 – Centrais Sindicais. 

 

A reunião teve início às 10h35 e os trabalhos da Mesa Diretora ficaram a cargo da 
CSP-CONLUTAS (Saulo Arcangeli) e SINAIT (Marco Aurélio Gonçalves) e a relatoria pela 
CNESF (Marcelo Vargas).  

 

1. Informes das Entidades. 

ANDES-SN - Realizamos reunião do Setor das Federais nos dias 25 e 26 de abril e 
deliberamos por um calendário de lutas, a saber: a) Dia 1º de maio: fortalecer o 
primeiro de maio nos estados (colunas de servidores públicos nas manifestações); b) 
Rodada de Assembleias de 28 de abril a 12 de maio, pautando o indicativo de greve 
com início no período de 25 a 29 de maio; c) Dia 14 de maio: Dia nacional de 
paralisação dos docentes nas IFE, em defesa da carreira-salário, dos direitos de 
aposentadoria e contra os cortes de verbas na educação; d) Dia 14 de maio: reunião do 
Fórum dos SPF com o SRT-MPOG, às 10h, com ato nacional em frente ao MPOG; 14 
horas - Reunião ampliada do fórum, e) Dia 14 de maio: mobilização, atos e paralisações 
em Brasília e nos estados, organizados pelos fóruns estaduais; f) 15 e 16 de maio - 
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Reunião do Setor das IFES para avaliação da rodada de assembleias sobre o indicativo 
de greve; g) 29 de maio - Dia nacional de paralisação contra o PL 4330; MPs 664 e 665. 
Houve reunião com o MPOG, momento em que reafirmamos a demanda por efetiva 
negociação e a presença do SINASEFE na mesa setorial, assim como a presença do 
MEC. Governo reafirmou as medidas de ajuste e a política de diminuir o percentual da 
folha de pagamento dos servidores públicos em relação ao PIB e não apresentou 
nenhum novo elemento ao debate, propondo agenda com a próxima reunião somente 
em junho. O ANDES-SN se posicionou demandando a efetiva negociação, cobrando 
uma posição do governo sobre a pauta de reivindicações e a antecipação do calendário 
de reuniões. 

ASFOC-SN – Participação no Ato de 1º de Maio, em coluna do Fórum dos SPF, Rio de 
Janeiro. Dia 14.5.15 – Delegação da ASFOC-SN no Congresso Nacional- Audiência 
Pública – Terceirizações no Senado. Campanha Nacional Permanente contra os 
agrotóxicos – Câmara dos Deputados. 

ASSIBGE-SN – A ASSIBGE-SN tem participado dos vários Atos da classe trabalhadora no 
dia 1 de Maio. Estivemos fazendo parte da coluna dos servidores e temos participado 
do Fórum no RJ. Participamos de reunião no MPOG/SRT no dia 12.5.15,a partir das 17 
horas para discutir a pauta específica dos servidores do IBGE e participaremos no dia 
14.5.15 da reunião do Fórum com o S.R.T. Fizemos uma reunião na Secretaria da 
Presidência da República, com Sr. Feijó para discutir a crise no IBGE: Concursos 
públicos, orçamento mais robusto para o órgão. Greve de 2014, cumprimentos dos 
acordo de greve/2014, demissões dos temporários, pagamento de GRU para os 
demitidos e os passam em concursos e deixam o IBGE e a campanha salarial/2015. 
Contra as ações anti-sindicais. Visitamos o S.T.J sobre nossa ação de greve que 
encontra-se na PGE, após o despacho voltará ao S.T.J. Realizaremos um Seminário em 
conjunto com a ASFOC-SN sobre a Precarização do Trabalho, de 22 a 25.5.15, no Rio de 
Janeiro. Convidamosentidades para a abertura do Seminário. Não temos ainda 
nenhuma deliberação sobre a greve no dia 29.5.15, mas participaremos dos Atos em 
Brasília. 

CNTSS/CUT – Base do CNTSS/CUT – SE,MA,GO,DF,BA,MS,PB,PE, SINDINSS/SP, 
FUNASA/RJ. Audiência MPOG dia 14.04.15 com o Sr. Sérgio Mendonça: a pauta foi 
sobre a agenda específica, ou seja, a incorporação do GDASS – Nota Técnica 03 e a 
revisão de tabela e ajuste da mesma negociada na Mesa Nacional de Negociação 
Permanente no Ministério da Saúde; e na audiência não foi diferente dos informes 
aqui ora relatados, ou seja, as justificativas giram em torno do ajuste fiscal, da 
aprovação das medidas no Congresso Nacional; muita conversa e de concreto nada. A 
CNTSS orientou aos seus sindicatos a mobilização nos estados e é isso que está 
acontecendo nos estados. Ainda não temos um quadro a cerca do dia 14.5.15; essa 
informação penso que até o dia 12 ou 13 teremos esse quadro. Há uma insatisfação 
muito forte no INSS, porém, as dificuldades são muitas. Na saúde estamos espalhados 
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nos estados e municípios: restando possibilidades nos NEMS - Núcleos Estaduais do 
Ministério da Saúde. 

CSP-CONLUTAS - A central participou de mobilizações por todo o país durante o 
primeiro de maio, tendo como principais eixos a luta contra o PL 4330 das 
terceirizações e as MP ś 664 e 665 que retira direitos dos trabalhadores. Tem atuado 
nas greves dos professores que ocorrem em várias cidades do país e, especialmente, 
na luta no Paraná contra os ataques e criminalização do movimento por parte do 
governador Beto Richa(PSDB). Participou na última quarta-feira(06) da reunião das 
centrais que convocou o dia 29 de maio como um dia de paralisação e mobilização 
rumo a greve geral. Um dia que será mais forte do que o dia 15 de abril e que avançará 
na construção da greve geral no país. No próximo dia 11 de maio em SP ocorrerá uma 
plenária ampliada das centrais e movimentos social e popular para organizar a 
intervenção no dia 29 de abril. A central entra na reta final de preparação para o seu 
Congresso que será realizado entre os dias 04 e 07 de junho, em Sumaré/SP, que 
reunirá mais de 2 mil pessoas dos movimentos sindical, popular e estudantil.  

FENAJUFE - A federação terá um calendário intenso na próxima semana : dia 14/05(ato 
e reunião com MPOG, reunião ampliada do fórum); dia 15/05(reunião da executiva da 
entidade; 16/05 : GT de Saúde(manhã) e reunião ampliada(tarde) e 17/05: reunião 
ampliada. Nos dias 23 e 24 de maio correrá reunião do GTN de Carreira da Fenajufe. 
Permanece reivindicando sua pauta especifica junto ao STF e PGR, principalmente em 
relação aos PL ś 7919 e 7920 e abertura de mesa de negociação para tratar da pauta 
específica e comissão de elaboração de Plano de carreira. 

FENASPS - A Fenasps está orientando os sindicatos filiados na participação no Ato 
Nacional e Reunião Ampliada, convocado/a pelo Fórum Nacional das Entidades, a 
realizar no dia 14 de maio, em Brasília. Reiterando, ainda, a continuidade ao 
fortalecimento do Fórum dos SPF. E, conforme deliberação da Plenária desta 
Federação, realizada no dia 19/4, os sindicatos estão realizando assembleias estaduais 
discutindo sobre o indicativo de greve.Realizaremos Encontro Nacional dos 
trabalhadores do Seguro e Seguridade Social no mêsde maio para organizar a categoria 
em relação ao enfrentamento com o governo e aprofundar o debate sobre greve.Os 
diretores da entidade e representantes dos sindicatos estão acompanhando a eleição 
do SINSPREV/SP que está acontecendo desde o dia até o 9 de maio. A entidade enviará 
participantes ao 2º Congresso Nacional da CSP-Conlutas. O Departamento de Vigilância 
Sanitária (DEVISA/FENASPS) está envolvido na Luta contra o fechamento do posto da 
ANVISA/Aeroporto de Congonhas-SP. E, Ontem, 7/5, aconteceu reunião com a 
diretoria da ANVISA para discutir o assunto. No dia 28/5, os servidores da ANVISA, 
lotados no Posto, realizaram Ato público contra o fechamento da unidade. Os 
servidores percorreram o Aeroporto de Congonhas portando faixas, distribuindo Carta 
Aberta. 
 

PROIFES – O PROIFES lamenta que um espaço criado para articular as ações de 
entidades sindicais contra os ataques do governo contra os interesses dos 
trabalhadores, seja usado por entidades para nos atacar, fazendo uso, sobretudo de 
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mentira, como no informe sobre o que aconteceu em Belém/PA. O PROIFES solicitou 
permanência no Fórum das Entidades Nacionais dos Servidores Públicos Federais e 
espera que o mesmo decline sobre sua permanência ou não. Ainda sobre o informe 
que fez referência ao ocorrido em Belém/PA voltamos a lamentar que a verdade tenha 
sido a primeira vítima. Entendemos que o Fórum dever ser um espaço de organização 
da nossa luta e não de ataques entre nós mesmos. Por fim, registro que o meu informe 
é o de alguém que veio aqui para fazer a leitura da posição expressa pelo nosso 
presidente Sr. Eduardo Rolim de Oliveira, em mensagem encaminhada por e-mail a 
todas as entidades que integram o Fórum, portanto, não sou um militante profissional 
como alguns que me antecederam. Aproveito para agradecer à organização da reunião 
por ter providenciado a impressão do texto do professor Eduardo. 

SINAL – Aprovamos Ato unificado em todas as regionais do Banco Central durante a 
reunião do Fórum com o MPOG . Traremos representantes das dez regionais do Banco 
Central para a manifestação no bloco C, durante a reunião do dia 14.5.15. Tivemos 
reunião setorial no MPOG no dia 6.5.15, onde reafirmamos a pauta geral e colocamos 
as pautas específicas. O S.R.T apenas ouviu a necessidade do ajuste fiscal. 

SINASEFE - O SINASEFE reafirma sua adesão ao Fórum dos SPFs. Destaca a greve que 
ocorre com muita força no IFRN e IFBA, e denuncia a truculência e autoritarismo dos 
respectivos reitores. Destaca a realização da 130ª Plenária Nacional nos dias 16 e 17 de 
maio, e o GT Identidade de Gênero e orientação sexual, raça, etnia e trabalho infantil 
que acontecerá nos dias 14 e 15 de maio. No dia 05/05 o SINASEFE participou da Mesa 
com o MPOG e apresentou sua pauta que já havia sido protocolada em 15 de abril de 
2014, portanto já era conhecida e que traz pontos que decorrem de anos sem 
negociação por parte do governo. Reafirmou a importância da presença de 
representantes do MEC em tais reuniões. O SINASEFE fará grandes esforços para o ato 
nacional de 14 de maio no MPOG, uma vez que teremos atividades em Brasília e com 
possibilidades de presença em grande número de servidores. Denunciamos o PROIFES 
como entidade irresponsável e nociva ao movimento sindical, e divulgamos a sentença 
que reconheceu mais uma vez a representatividade do SINASEFE, e a grande derrota 
do Proifes. Denunciamos sua tentativa de golpe na assembléia em Belém do Pará. 
Apelamos para o fórum que a presença do PROIFES não é saudável, uma vez que a 
mesma entidade não representa a categoria dos servidores federais dos Institutos 
Federais. 

 

2. Discussão e deliberação sobre entrada de novas entidades. 

 

Após a confirmação de permanência no Fórum de 22 entidades (conforme 
relação ao fim do relatório), encaminhamos a discussão/deliberação sobre 
entrada de novas entidades. Apenas a Intersindical-CCT encaminhou por escrito 
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um pedido. Algumas entidades sugeriram que a Intersindical encaminhasse os 
nomes das entidades de base que são filiadas à central, pois este é um critério 
para participar do fórum (ser entidade nacional e possuir entidades de base dos 
SPFs filiadas à entidade). Aprovou-se fazer um documento à Intersindical-CCT 
para que apresente estas informações e em próxima reunião deliberaremos 
sobre a entrada. 

 

3. Paralisação do dia 29.5.15 – Centrais Sindicais. 

A partir do informe de Saulo Arcangeli/CSP CONLUTAS, deliberou-se pela indicação 
da participação das entidades no Dia Nacional de Paralisação e Mobilização, rumo à 
Greve Geral, proposto pela centrais sindicais, e que as entidades participem das 
plenárias de organização e das atividades de construção deste dia nacional que tem 
como bandeiras a luta contra o projeto da terceirização e as medidas provisórias 664 e 
665. 

 

Demais encaminhamentos: 

1) Incorporar ao calendário do dia 14.5: Audiência Pública – Terceirizações, no 
Auditório Petrônio Portela (Senado), 9h e Seminário sobre  Campanha Nacional 
Permanente contra os agrotóxicos, na Câmara dos Deputados. 

2) Que as entidades que ainda não o fizeram, providenciem o pagamento das cotas 
para quitar gastos com a jornada de lutas realizada de 7 a 9 de abril. Ainda tem um 
débito de aproximadamente R$ 20.000,00. 

3) Autorizar estrutura para o ato e reunião ampliada no dia 14 de maio (locação de 
espaço no hotel, água, café, sonorização, trio elétrico) 

4) Indicar, a partir da convocação encaminhada pela CONDSEF, participação das 
entidades nacionais na reunião jurídica para tratar de questões relacionadas ao MI 
4204 (averbação de tempo de serviço); RE 638.115/CE (quintos/décimos); RE 
565.089/SP (revisão geral dos servidores públicos; RE 593.068/SC (parcelas que não se 
incorporam na aposentadoria) 

 

Após consulta, segue relação das entidades que optaram por permanecer no Fórum 
Nacional das Entidades dos Servidores Públicos Federais: 

ANDES-SN, ANFFA-Sindical, ASFOC-SN, ASMETRO-SN, ASSIBGE-SN, CNTSS, CONDSEF, 
CSP/CONLUTAS, C.T.B, CUT, FASUBRA, FENAJUFE, FENAPRF, FENASPS, PROIFES, SINAIT, 
SINAL, SINASEFE, SINDIFISCO-Sindical, SINDIRECEITA, SINTBACEN e UNACON-Sindical. 
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Próxima reunião do Fórum será realizada no dia 13.5.15, na sede do ANDES-SN, às 14 
horas, com a seguinte pauta: 

 

1. Preparação à reunião com o SRT do dia 14.5.15. 

Relatório elaborado por Saulo Arcangeli (CSP-CONLUTAS) e Marcelo Vargas (CNESF). 

 

 

Saudações Sindicais 

Fórum das Entidades Nacionais dos Servidores Públicos Federais 

 


