
Reunião do Fórum das Entidades Nacionais dos Servidores 
Públicos Federais - 13.5.15 

 

Sede do ANDES-SN, 14 horas. 

 

Entidades presentes: ANDES-SN (Marinalva Oliveira, Giovanni 
Frizzo; CNM: Tadeu Lopes Machado, Sandra B. Silva Rocha e 
Gilberto Correia da Silva ) – ANFFA-Sindical (Marcos Lessa) - 
ASFOC-SN (Paulo H. Garrido) - ASMETRO-SN (Rodrigo Ozanan e 
Sérgio Ballerini) – ASSIBGE-SN (Matheus R. B. Canário e Nelson 
Thomé Filho) -  CNTSS/CUT (Célio dos Santos, Rogério Reis e 
Sandro César) – CONDSEF (Josemiltom M. da Costa) – CUT (Vera 
Lúcia M. Ramos e Pedro Armengol) – FASUBRA (Rogério Marzola 
e Eurídice Ferreira de Almeida) – FENAJUFE (Lourival Matos, 
Cledo de Oliviera Vieira e Adilson Rodrigues) – FENASPS (Moacir 
Lopes e José de Campos Ferreira) – PROIFES/Federação 
(Francisco Domingos) –  SINAL (Jordan Alisson Pereira) – 
SINASEFE (Eugênia Tavares Martins, David Lobão, José Xavier S. 
Filho, Marcos O. Silva e Marcos Dorval Schimitz) - SINDIFISCO 
Nacional (José Devanir  Oliveira) – SINTBACEN (Willekens Brasil) 
– UNACON/Sindical (Filipe Leão Marques e Rudiney Marques). 

 

Pauta aprovada: 

 

1. Informes das Entidades. 
2. Despesas das atividades do Fórum da semana da jornada de 

lutas e do ato nacional e reunião ampliada do dia 14 de maio; 
3. Preparação para Reunião do Fórum dos SPF com o 

SRT/MPOG no dia 14.5.15 às 10 horas. 

 

A reunião teve início às 14h30 e os trabalhos da Mesa Diretora 
ficaram a cargo do ANDES-SN (Marinalva Oliveira) e SINASEFE 



(Eugênia Tavares Martins) e a relatoria pela CNESF (Marcelo 
Vargas). 

 

1. Informes das Entidades 

ANDES-SN: Tivemos uma mesa de negociação setorial com o 
Governo, com Sérgio Mendonça como interlocutor, na qual não 
tivemos nenhuma resposta à nossa pauta que anualmente é 
atualizada em nosso Congresso, mas que tem como eixos 
principais ao longo dos últimos anos: Defesa da educação pública, 
autonomia universitária, condições de trabalho, restruturação da 
carreira e salário. Exigimos a presença do MEC na mesa e também 
que o SINASEFE participe das reuniões que tratam das discussões 
dos docentes federais. O governo também não acenou com 
nenhuma agenda de nova reunião com o ANDES-SN. Neste final de 
semana teremos reunião do Setor das Federais em que iremos 
discutir e deliberar sobre a greve nacional dos docentes das 
universidades federais. 

ASFOC-SN – Agenda da ASFOC-SN – Dia 13.5.15 – Reunião 
pauta específica. Dia 14.5.15 – Pauta geral – Reunião com o 
governo. Ato Nacional – Ministério do Planejamento. Agenda 
Congresso Nacional – Audiência Senado sobre terceirização. 
Seminário Câmara dos Deputados -  Campanha Nacional 
Permanente contra os Agrotóxicos. Ato na Cinelândia – Fórum 
Estadual dos Federais/RJ – Aula sobre impactos da terceirização – 
16 horas (diálogo aberto com a população). Dia 18.5.15 – Fórum 
sobre Saúde dos Trabalhadores. Fórum Sindical ASFOC-SN – 
Sede RJ 9 horas. Dia 19.5.15 – Ato Fórum Estadual dos Federais 
RJ – Ato Público Ministério Fazenda – RJ. Dias 22 a 24.5.15 – 
Seminário Nacional sobre Precarização dos Serviços Públicos – 
ASSIBGE-SN e ASFOC-SN. 

 

ASMETRO-SN - Informou que o sindicato vai realizar a sua AGE de 
pauta única sobre a Mesa de Negociação Salarial 2015, no dia 18 
de maio, abrangendo a Pauta Unificada dos Servidores Federais e 



 Pauta Especifica dos Servidores do Inmetro. A proposta de pauta 
especifica para 2015 da carreira do Inmetro já referendada, desde 
2012, pelas assembleias realizadas neste Sindicato Nacional e 
respaldada pelo “Manifesto de Apoio e Reivindicação de Prioridades 
ao ASMETRO-SN” as reivindicações, , encontram-se alinhadas ao 
que vem sendo apresentado ao longo das reuniões das Mesas de 
Negociação, ocorridas em anos anteriores, cujo processo foi 
igualmente coordenado pela SRT/MPOG, em articulação com as 
demais Secretarias e Ministérios do Governo Federal. A pauta do 
ASMETRO-SN está harmonizada com aqueles da “Campanha 
Unificada 2015”, encaminhada pelo Fórum Nacional das Entidades 
de Servidores Públicos Federais, do qual o ASMETRO-SN é 
participante. A nossa pauta especifica: Reestruturação dos 
parâmetros de concessão da RT aos servidores enquadrados em 
cargo de nível superior, Concessão da GQ, níveis I, II e III aos 
servidores enquadrados em cargo de nível auxiliar, Intercalação dos 
valores de concessão da GQ aos da RT e Revisão dos Percentuais 
da Gratificação Pela Qualidade do Desempenho no Inmetro - GQDI 

 

2- Despesas das atividades do Fórum realizadas na semana da 
jornada de lutas e do ato nacional e reunião ampliada do dia 14 
de maio; 

Neste ponto Marinalva reapresentou as despesas da semana da 
jornada de lutas e as novas despesas do ato nacional e da reunião 
ampliada do dia 14 de maio. Foi solicitado as entidades que 
realizassem o deposito na conta já divulgada nos email do Fórum. 
Os valores do rateio das despesas foram enviados por email com 
discriminação das entidades que já efetuaram o pagamento e os 
nomes das entidades que ainda estão em dívida.  

3-Preparação para Reunião do Fórum dos SPF com o 
SRT/MPOG no dia 14.5.15 às 10 horas. 

 

Definiu-se que as entidades que conduzirão as falas em nome do 
Fórum das Entidades Nacionais dos Servidores Públicos Federais 
na reunião com o SRT/MPOG será uma Central Sindical (CUT) e 



mais quatro entidades que compõem o Fórum, a saber: ASSIBGE-
SN, SINASEFE, SINDIFISCO-Nacional e SINTBACEN. 

As entidades devem cobrar resposta ao Secretário da SRT-MPOG 
sobre o bloco negocial e a metodologia da mesa, com os seguintes 
pontos: 

Bloco Negocial 
Acertar metodologia da mesa e calendário de reuniões a partir dos 
blocos. 
Reivindicar novamente, que qualquer acordo seja anual. 
 
Pontos da pauta:  
Direito de negociação coletiva (convenção 151 OIT); 
Data-base 1º de maio; 
Isonomia salarial de todos os benefícios entre os poderes; 
Retirada dos projetos do congresso nacional que atacam os direitos 
dos servidores; 
Aprovação imediata dos projetos de interesse dos servidores; 
 

Entidades coordenadoras do Ato Nacional do Fórum dos SPF no 
dia 14.5.15 em frente ao MPOG (Bloco C) ANDES-SN, ASFOC-SN 
e SINTBACEN. 

Encaminhamentos: 

Próxima reunião do Fórum: Dia 14 às 14 horas; 

Relatório elaborado por Marinalva Oliveira (ANDES-SN) e Eugênia 
Tavares Martins (SINASEFE) e Marcelo Vargas (CNESF). 

 

Saudações Sindicais 

 

Fórum das Entidades Nacionais dos Servidores Públicos Federais 


