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Relatório da Reunião do FONASEFE - Fórum das Entidades Nacionais dos
Servidores Públicos Federais e FONACATE – Fórum Nacional Permanente das
Carreiras Típicas de Estado – 20/2/2018
Sede da CONDSEF, 10 horas.
Entidades presentes: ANDES-SN (Jacob Paiva, Luis Acoffa, João Negrão) – ASFOCSN (Paulo Garrido e Apoena Faria/Assessoria) – ASSIBGE-SN (Marlene Moreira) –
CONDSEF (Rogério Expedito, Sergio Ronaldo, Gilberto) – CSP/CONLUTAS
(Eduardo Zanata/Assessoria) CUT (Pedro Armengol) – FASUBRA (Edson ) –
FENASPS (Laurizete) - SINDIRECEITA (Ricardo Ramos) – SINASEFE (Paulo
Reis e Gleice Mari de Almeida ) –
Pauta:
1) Informes das Entidades;
2) Avaliação da Conjuntura
3) Encaminhamentos.
4) Rateios

Iniciou-se a reunião às 10h40 e os trabalhos da Mesa Diretora ficaram sob a
responsabilidade de Rogério Expedito (CONDSEF) e Laurizete ( FENASPS).

Informes das Entidades.
ANDES-SN - nossas seções sindicais participaram das atividades do dia 19 em vários
estados. Participaremos no FSM com uma mesa debatendo Ciência e Educação numa
perspectiva anticapitalista, com lançamento da Frente Nacional Em Defesa das
Instituições de Ensino Superior Públicas. Enviamos circular para nossas bases indicando
a participação nas atividades do dia 8 de março (dia internacional e nacional de luta das
mulheres).
ASSIBGE-SN – Estamos encaminhando na medida do possível os encaminhamentos
do Fórum e da reunião ampliada. Participamos das mobilizações nos estados e atos nos
aeroportos no dia 19 de fevereiro. Estamos trabalhando o dia 08 de março estivemos em
Brasília para o lançamento da campanha salarial e consideramos positivo
principalmente o aceno da agenda com o governo. Estamos em reunião da EN
Executiva Nacional onde iremos avaliar a conjuntura e tirar propostas de
encaminhamentos. Iremos participar do Fórum Social Mundial. Teremos reunião com o
MPG para discutir pontos específicos no dia 21/02. Entendemos que a reforma da
previdência continua na pauta e por isto não devemos acomodar.
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Avaliação da conjuntura
- De maneira geral as avaliações consideraram como positivas as atividades da semana
do dia 19 de fevereiro em Brasília e nos estados. Que acabaram por enterrar a reforma
da previdência neste período. A unificação do Fonasefe e Fonacate foi fundamental na
construção de toda a luta durante este período contra as medidas do governo.
Encaminhamentos.
1 – Intensificar a construção da campanha salarial rumo à greve unificada dos SPFs.
2- Manter a campanha de denúncia dos parlamentares que tem votado contra os
trabalhadores e contra os serviços públicos em suas bases eleitorais
3- Fazer nota contra a intervenção militar no Rio de Janeiro (Andes)
4 – Protocolar documento com nossa pauta nas presidências da Câmara, do Senado, do
STF, na Casa Civil, OIT
5– 02 de março ato nos estados e em Brasília (MPDG), Em Defesa dos Serviços
Públicos, Contra as Privatizações e as Reforma que Retiram Direitos e pela Revogação
da EC 95.
6-Participar das atividades internacionais e nacionais da luta das mulheres, que
acontecerão no dia 08-03
7 – 13 a 17 de março- participação no fórum Social Mundial com oficinas/ato em
defesa dos serviços públicos (a serem organizadas pelas entidades do fórum)
8 – Reunião ampliada no final de março ou inicio de abril para construção da greve e
lançamento da campanha em defesa dos serviços públicos
9- Construir dia 01 de maio unificado, solicitando as centrais para chamar greve geral
10– Será feito um relatório com o fechamento financeiro das atividades que ocorreram
nos dias 03, 04, 05 e na semana de 19 fevereiro de 2018, devendo ser repassado para as
entidades o valor do rateio das despesas.
11- será feito um documento às entidades que não estão pagando os rateios,
estabelecendo um prazo ate 01 de março para se manifestarem. (devendo ser discutido,
na próxima reunião, o posicionamento do Fórum)
Para pensar a construção das atividades, materiais e temas para
aprofundamento/campanha em defesa dos serviços públicos foi constituída uma
comissão composta pelas entidades ANDES, ASFOC, CONDSEF, FASUBRA,
FENASPS E FONACATE. Sendo agendada reunião da Comissão no dia 21 às 9 horas
na sede da CONDSEF.
12. Próxima reunião do FONASEFE e FONACATE será no dia 01.03.18 às 14 horas,
na Sede da CONDSEF em Brasília/DF, com a seguinte pauta:
1) Informes/avaliação da conjuntura;
2) Preparação do dia 02.03.18( reunião com o governo)
3) Fórum social Mundial
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4 ) Reunião Ampliada
5 ) Posicionamento quanto as entidades que não estão pagando os rateios
6 ) Encaminhamentos.
Relatório elaborado por Rogério Expedito (CONDSEF) e Laurizete (FENASPS).
Saudações Sindicais
FONASEFE
Fórum das Entidades Nacionais dos Servidores Públicos Federais
FONACATE
Fórum Nacional Permanente das Carreiras Típicas de Estado
Anexo I- Reunião da Comissão de trabalho constituída na reunião do FONASEFEFONACATE de 20-02-2018
Presentes: Rogério (CONDSEF), Jacob (ANDES-SN), Edson (FASUBRA), Laurizete
(FENASPS), Apoena (ASFOC/Assessoria), Breno e Odair (SINDRECEITA)
Objetivo: Propor temas relevantes para defesa dos serviços públicos e do direito dos
servidores e indicar elaboração de materiais e atividades para divulgação desses temas
01-03
Manhã- Seminário sobre Plano de autogestão em saúde - de 9 às 12h
FENASPS,CONDSEF, FASUBRA - convidar a UNIDAS
Tarde - Reunião do FONASEFE-FONACATE - das 14 às 18 – Preparação do
FONASEFE-FONACATE para a reunião com MPDG – Sede da CONDSEF
02-03
Manhã- Reunião do MPDG- Brasília
Ato Público no Bloco C- “Pela abertura de negociação da Campanha Salarial dos SPF
/2018”
Obs: A FASUBRA estará em Plenária, em Brasília neste dia. Demais entidades devem
envidar esforços para enviar o maior número possível de diretores e convocar as bases
do entorno do DF para comparecer ao ato.
Tarde – Protocolar nossa pauta nas presidências da Câmara e do Senado, no STF, na
Casa Civil e OIT
02 de março- Atos públicos nos Estados “Em Defesa dos Serviços Públicos, Contras as
Reformas que Retiram Direitos, as Privatizações, pela revogação da EC/95
Material: Panfletos dos 2 Fóruns, dizeres para faixas, camisetas- arte será enviada para
as entidades
Que os fóruns estaduais incluam no panfleto os nomes dos parlamentares que se
manifestaram a favor da contrarreforma da previdência, trabalhista, terceirizações, EC
95.
Responsáveis: ANDES, CONDSEF e SINDRECEITA. Fechar o documento até o dia
27-02 para ser enviado paras as bases.
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08 de março – Greve internacional das Mulheres- nos Estados e em Brasília.
Nota dos 2 Fóruns sobre as consequências negativas das contrarreformas (trabalhista,
previdência, EC 95) para a vida das mulheres. Apresentar na reunião do dia 01-032018. Responsáveis: FASUBRA e FENASPS
13 a 17 de março- Fórum Social Mundial – Salvador
Articular um ato público no dia 16-03 – Em Defesa dos Serviços Públicos, contras as
privatizações e as reformas que retiram direitos e pela revogação da EC 95. As
entidades do FONASEFE e FONACATE devem garantir a presença de diretores(as) no
ato.
As entidades que terão atividades no FSM devem informá-las (com tema, data, local,
hora) para o grupo de zap do FONASEFE.
Temáticas a serem desenvolvidas para produção de material e trabalho de
conscientização da base das entidades e da sociedade
Desoneração Fiscal/DRU- Reforma Tributária- Negociação Coletiva dos Funcionários
Públicos– Saúde e Democracia – C&T e Educação- Previdência Pública e Seguridade
Social- Segurança Pública – Transporte Público.
Incorporar as pautas populares (preço da passagem do ônibus, preço da gasolina, entre
outras) nos nossos materiais e nas nossas lutas.
Obs: Trataremos das atividades dos meses de abril, maio e junho na próxima reunião.
Anexo II- NOTA DO FONSAFE E FONACATE SOBRE A INTERVENÇÃO
MILITAR NO RIO DE JANEIRO

As entidades do FONASASEFE e FONACATE presentes na reunião do dia 20
de fevereiro de 2018, em Brasilia, condenam e conclamam os movimentos sociais e
entidades da sociedade civil a lutar contra a intervenção militar decretada pelo governo
Temer no estado do Rio de Janeiro, a partir de negociações com o governador Pezão.
Trata-se de mais uma medida autoritária, ao lado de outras já realizadas, na perspectiva
da criminalização dos movimentos sociais populares, da população pobre e negra e da
desconstrução da incipiente democracia brasileira.
Entendemos que essa medida não resolverá a grave crise que assola o estado do
Rio de Janeiro, um laboratório avançado das políticas neoliberais de corte dos
investimentos sociais, atingindo particularmente os serviços sociais e especialmente a
educação e a saúde, além de altos índices de desemprego e miséria e a vergonhosa
situação de atraso dos salários do(a)s servidore(a)s público(a)s.
Mais uma vez, os governos e as elites insistem num caminho já trilhado e
fracassado de enfrentamento da questão social por meio da repressão. A violência
social, a qual é submetida cotidianamente a maioria da população do estado do Rio de
Janeiro e do Brasil, com a instauração da militarização das favelas cariocas, vendida
como política de “combate às drogas”, é um produto do histórico descaso dos governos
e dos grupos econômicos dominantes com as camadas pobres da população.
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Em particular, no estado do Rio de Janeiro, esta situação fica muito visível pela
sua projeção nacional e internacional, e expressa o fiasco das obras de maquiagem
realizadas por ocasião da Copa das Confederações (2013), da Copa do Mundo (2014) e
das Olimpíadas (2016), que tiveram forte resistência da população, expressa,
particularmente, nos grandes protestos de junho de 2013, contra as obras superfaturadas
que não trouxeram quase nenhum benefício para a maioria da população, mas que
engrossaram as fortunas de integrantes dos governos e das grandes empreiteiras
envolvidas em escandalosos casos de corrupção. Revela, também, o fracasso da política
de segurança pública das UPP, apresentadas como uma solução inovadora de controle
do território por parte do estado, amplamente publicizada e comemorada pela grande
mídia, porém, condenada pelos movimentos sociais que lutam pela reforma urbana
popular.
Esse projeto, que não resistiu à prova da história, desmoronou, impulsionando o
estado a novas investidas militarizadas. As UPP deixaram uma profunda marca de
violência policial nas comunidades onde foram instaladas e de criminalização da vida
cotidiana e da cultura do(a)s trabalhadore(a)s que nelas moram. Ficou demonstrado,
mais uma vez, que são as políticas de investimento, emprego, renda, moradia popular,
serviços públicos de qualidade, entre outras, que podem amenizar a situação de miséria
e violência, na contramão das políticas praticadas nestas últimas décadas.
Nem o governo federal, nem os estaduais, nem as câmaras legislativas e nem as
cortes judiciais, comprometidos com essa quadrilha que ocupa a máquina estatal, vão
enganar o povo com tais medidas, feitas de olho no calendário eleitoral, desviando a
atenção dos graves e profundos problemas que afetam o(a)s trabalhadore(a)s. Em
particular, a pauta da contrarreforma da Previdência que paira como uma desumana
ameaça para a vida e sobrevivência da população mais pobre.
Continuaremos a lutar pela revogação da EC 95, que estabelece o teto para os
investimentos sociais, contra as terceirizações e a contrarreforma trabalhista, e pelo
enfrentamento, neste e no governo que vier, da contrarreforma Previdenciária. Por fim
manifestamos nossa intenção em aprofundar e ampliar a unidade entre o(a)s
trabalhadore(a)s, na luta contra a criminalização e militarização das políticas de
enfrentamento da questão social e pela construção de um projeto de nação e sociedade
inclusivo, democrático, igualitário e soberano.
Fora Temer! Fora Pezão! Nenhum direito a menos!
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