
Fórum das Entidades Nacionais dos Servidores Públicos Federais 
 

ANDES-SN – ANFFA-Sindical – ASFOC-SN – ASMETRO-SN* – ASSIBGE-SN  
CGTB* - CNTSS* – CONDSEF –CSPB* - CSP/CONLUTAS  –  C.T.B* –  CUT* - 
FASUBRA -  FENAJUFE - FENAPRF – FENASPS – INTERSINDICAL* -  PROIFES* – 
SINAIT – SINAL -  SINASEFE – SINDCT - SINDIFISCO-Nacional –  SINDIRECEITA  – 
SINTBACEN – UNACON-Sindical                                                                       *Entidades Observadoras    

Fórum das Entidades Nacionais dos Servidores Públicos Federais 

 

 

Relatório da reunião do Fonasefe 
realizada em 04 de setembro de 2019 
 

Entidades presentes: ANDES-SN (Sonia Meire de Jesus/ Antônio Libério de 
Borba); Condsef/Fenadsef, (Rogerio A. Expedito), Fenasps (Laurizete 
Gusmão), ASSIBGE-SN (José robertoPaladimi); ANFFA-Sindical (Guilherme 
Reis Costa Dias); Sinal ( Paulo Lino); e ASFOC-SN (Apoena Farias) 
 
 

Pauta: 

 1) Informes e Avaliação de Conjuntura;  
2) Definição das Estratégias de mobilização contra a Reforma da    
Previdência  no Senado e contra os ataques do governo  Bolsonaro 
aos serviços e servidores públicos  

 3) Seminário em defesa dos serviços Públicos  
 4) outros assuntos.  

 

A Coordenação da Mesa foi composta por Sonia Meire e Rogério 
Rogerio A. Expedito 

 
1. INFORMES E AVALIAÇÃO DE CONJUNTURA (Itens 1, 2 e 3) 

Inicialmente foram dados os informes onde todas as entidades afirmaram 
estar cumprindo com a agenda de mobilização contra a reforma da previdência 
e se organizando para participarem do dia 7/09 “Grito dos Excluídos”. Os 
informes foram feitos ao tempo em que os participantes também fizeram a 
análise da conjuntura de acordo com a realidade em que as categorias 
representadas estavam enfrentando. Os problemas das reformas, da 
previdência, administrativa e da educação, bem como as consequências e 
problemas enfrentados a partir da reforma trabalhista, foram os pontos mais 
destacados na análise. Incluiu nesse debate os itens do ponto 2. 

 
 

2. Seminário em Defesa dos Serviços Públicos 

Sobre esse tema, foi discutido propostas de formato, os principais 

pontos a serem debatidos, data e encaminhamentos. 
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Foi sugerido o seguinte: 

Tema principal: As reformas do Estado no Governo Bolsonaro 

 

Data: 26/09 

Local: Brasília 

Número de Participantes: 300 

 

Mesas com os seguintes temas e horários: 

Manhã 

Mesa 1 (duas falas): discussão mais geral sobre A dívida pública e a 

relação com as reformas: (previdência, trabalhista e Administrativa 

e sindical); a convidar Maria Lucia Fatorelli.  

 

Segundo nome para discutir na mesma mesa o tema: Os impactos das 

privatizações e as reformas para o conjunto da classe trabalhadora 

(nome a definir pela CONDSEF/ FENASP) 

 

Mesa 2.  

Temas:  

1.Reforma da Previdência (nomes: Sara Granemann e Leandro 

Madureira(ANDES) 

2.Reforma Trabalhista/sindical (CONDSEF e FENAJUFE) 

3.Reforma Administrativa (CONDSEF e SINAL) 

 

Tarde: 

Mesa 3 

Educação: o Desmonte da Educação e da Ciência e Tecnologia 

(ANDES, SINASEFE, ,FASUBRA e SINDC&T) 

 

Mesa 4 

Medidas governamentais que atingem os órgãos públicos de 

Fiscalização e Controle (FONACATE, ANFFA-Sindical e SINAL) 

 

Encaminhamentos:  
 
 

 1 )Dar continuidade a campanha de esclarecimentos sobre os efeitos 
nefastos da  reforma da previdência e a denúncia dos parlamentares que 
votaram contra o povo. A continuidade é no mesmo formato definido na última 
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reunião do Fórum onde a Comissão que é composta pelas assessorias de 
comunicação do Andes, Condsef e Fenasps. Neste item também foi sugerido 
que construíssemos uma campanha de comunicação com as entidades do 
Fonasefe envolvendo todas as questões que afetam as categorias além da 
reforma da previdência, como por exemplo, o problema da terceirização, dentre 
outros. 
 2) as entidades deverão encaminhar até segunda-feira no e-mail 
fonsasef@gmail.com  as principais questões colocadas na reunião durante os 
informes a análise de conjuntura por cada entidade, assim como os que não 
estiveram presentes, possam pontuar as principais questões enfrentadas com 
as reformas para a organização de um texto a fim de subsidiar o debate no 
seminário e contribuir para definir os principais focos de atuação do 
FONASEFE;  

3) A sugestão da proposta do seminário será ponto de pauta da próxima 
reunião. A proposta está aberta para as entidades discutirem e fazerem as 
sugestões. Ficou encaminhado também que a FENASP vai apresentar 
proposta de local para realização do Seminário. Os sindicatos se 
responsabilizarão por fazer convites aos palestrantes e trazer o orçamento das 
despesas.  
 
  

4) Calendário indicativo  
 

- 07 de setembro participar do grito dos excluídos 
 - 20 de setembro mobilização Global pelo Clima  
 

A próxima reunião do FONASEFE será realizada dia 11 de setembro 

quinta-feira, às 16:00 horas na sede do ANDES-SN.  

 
 

FONASEFE – Fórum das Entidades Nacionais dos Servidores Públicos 
Federais 

 
Relatório elaborado por Sonia Meire A. de Jesus/ Antônio Libério de Borba e 
Rogério A. Expedito. 
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