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Relatório da Reunião do FONASEFE – Fórum das Entidades
Nacionais dos Servidores Públicos Federais – 7.8.18.

Sede da CONDSEF, 16 horas.

Entidades presentes: ANDES-SN  (Eblin Farage, Quelli Viviane Dias Rocha e
Mariana Trotta) – ASFOC-SN (Paulo H. Garrido e Apoena Faria/Assessoria) –
ASSIBGE-SN  (Nelson Thomé Filho) –  CNTSS (Elio de Araújo de Oliveira) -
CONDSEF  (Rogério  Expedito)  -  CSP/CONLUTAS (Gibran  Jordão)  –
FASUBRA (Moacir  Ferreira  Côrtes,  Rogério  Fideles  da  Silva,  Sérgio  dos
Santos Neves, Rosangela Costa, João Paulo Ribeiro, Rolando Rubens M. Jr.
Naara Aragão, Luan Diego Badia e Zila Camarão) – FENAJUFE (José Everson
N. Reis, José Rodrigues Costa Neto e Eliane Mendes/Assessoria) – FENAPRF
(Dovercino Neto) -  FENASPS (Laurizete A. Gusmão e Daniel  Emmanuel)  –
SINAIT (Marco Aurelio Gonsalves) – SINASEFE (Lucrécia Helena, Paulo Reis,
Manoel  Tadeu  A.  Santos,  Michel  Torres  e  David  Lobão)  –  SINDCT (Ivanil
Elisiário  Barbosa)  -  SINDIRECEITA (Breno  Rocha)  –  Unacon-  Sindical
(Bráulio Santiago Cerqueira).

Entidade observadora:  FENESPE (João Carlos S. Almeida e Rita de Cássia
Motta Silva).

Pauta aprovada:

1) Informes e avaliação da conjuntura;

2) Definição da programação do Seminário em defesa dos servidores e dos
serviços públicos;

3) Definição da Empresa de Mídia Digital e Respectivo Rateio de Custos,

4) Estudar  a  proposta  de  adesão  de  novas  entidades  aos  quadros  do
FONASEFE (Entidade pleiteante: FENESPE);

5) Definir critérios de participação dos membros do grupo de WhatsApp do
FONASEFE; e

6) Demais encaminhamentos.
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Iniciou-se a reunião às 16h15 e os trabalhos da Mesa Diretora ficaram sob
responsabilidade de David Lobão (SINASEFE) e Rogério Expedito (CONDSEF)
com a relatoria de Marcelo Vargas (CNESF).

1) Informes das Entidades e avaliação da Conjuntura.

FENAJUFE -  A Fenajufe realizou a sua XXII Plenária Nacional nos dias 2 a
5/8,  com a  participação  de  215  servidores,  sendo  156  delegados(as)  e  46
observadores(as)  e   participaram de  amplo  debate  sobre  plano  de  lutas  e
campanha salarial.  Nas discussões foram pontuadas aquelas que são lutas
prioritárias na atuação do movimento sindical do Judiciário Federal e MPU. Dos
temas em discussão, destaque para a reforma da previdência, revogação da
reforma trabalhista, derrubada da EC 95 e da PEC 55/2016, o apoio à auditoria
da dívida pública e a data-base .  São bandeiras que requerem mobilização
constante  frente  os  desafios  impostos  pela  conjuntura  que  se  desenha.
Revogar  a  Emenda  Constitucional  95  e  a  Reforma  Trabalhista,  bem como
impedir a aprovação da Reforma da Previdência são questões vitais para a
preservação  dos  trabalhadores  e  trabalhadoras,  dos  serviços  e  servidores
públicos em todo o país. Mais uma vez foi reforçado o calendário de lutas, com
ênfase no 10 de agosto, – Dia do Basta – para toda a classe trabalhadora em
todos os  Estados,  convocado pelas  centrais  sindicais. A mobilização segue
ainda  na  construção  do  12  de  setembro,  com  ato  em  frente  ao  STF,  em
Brasília. É o dia da posse de Dias Toffoli como  presidente do Supremo Tribunal
Federal, substituindo Cármen Lucia. Os servidores vão exigir respeito à pauta
do segmento. A data sugerida pela Fenajufe para inserção no calendário de
lutas do Fórum das Entidades Nacionais dos Servidores Públicos (Fonasefe).
Um seminário também será organizado.  O calendário indicado fica assim:- 10
de  agosto:  Dia  Nacional  de  Luta  nos  estados  em defesa  do  emprego,  da
aposentadoria e contra a reforma trabalhista. As entidades devem se empenhar
para construir as mobilizações nos estados a partir dos Fóruns em defesa do
serviço Público e outros espaços organizativos nos estados.- Indicativo do dia
nacional de lutas no dia 12/9 com Caravanas para Brasília, data da posse do
novo presidente do STF para pressionar pela data-base do serviço público.-
Realização  do  Seminário  Nacional  do  FONASEFE,  conjuntamente  com
servidores federais, municipais e estaduais. As entidades definirão a data já
nos próximos dias.
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2) Definição  da  programação  do  Seminário  em  defesa  dos
servidores e dos serviços públicos.
A partir do debate feito pela comissão organizadora foi apresentada
uma  proposta  de  programação  do  seminário.  Após  debate  em
plenário ficou definido reunião no dia seguinte dos idealizadores das
propostas  com  a  comissão  para  sistematizar  as  sugestões
apresentadas em plenário mantendo o conteúdo básico.

Foram definidas as propostas abaixo:
- Painelistas  sem  bonificação,  somente  pagamento  de  diárias,

passagens, translado e hospedagens.
- 4 participantes por Mesa.
-  Cobrança  de  valor  por  participantes  das  entidades  para  cobrir  as

despesas de custeio do seminário.
-  Os Servidores Estaduais e municipais serão convidados e, portanto
farão uma contribuição simbólica para o seminário . 

3) Definição da Empresa de Mídia Digital e Respectivo Rateio de
Custos.

Foi explicitado que na última reunião do FONASEFE a empresa “Cobra
Criada” apresentou uma proposta de campanha tendo como eixo “A defesa dos
serviços públicos e a revogação da EC/95”,  as entidades Andes e Fasubra
ficaram de buscar outros orçamentos para ser analisados em reunião com as
assessorias  de  comunicação/dirigentes  das  entidades.  Foi  esclarecido  na
reunião foram apresentados mais 2 orçamentos pelo Andes( empresa tal e tal)
após  analise  das  propostas  os  presentes  na  reunião  das  assessorias  de
comunicação  decidiram  em  indicar  a  empresa  COBRA  CRIADA  para
contratação bem como uma reunião com a empresa para decidir as etapas da
campanha. 

Foi informado ainda que o processo de participação será por adesão e
que 13  entidades do FONASEFE já confirmaram participação sendo que estão
aguardando a definição do valor para apresentar a  proposta para discussão na
direção,  as outras 4 entidades que ainda não se manifestaram será agendado
reunião. A proposta de valor é de R$ 1.000,00 por mês para cada entidade do
FONASEFE,  devendo  ser  assinado  contrato  individual  por  seis  meses.  O
contrato poderá ser suspenso a qualquer momento desde que avisado com
antecedência de 30 dias. 

Se  não  houver  a  adesão  de  todas  as  entidades  do  Fórum  serão
buscados outras entidades para garantir a contratação no valor proposto para
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cada entidade.  Será enviado para cada entidade proposta de contrato com
esclarecimentos.  Foi  definido  ainda  um comitê  editorial  composto  por  uma
entidade  dos  seguintes  seguimentos  de  representação  Educação,  Jurídico,
Carreiras típica e Geral. A composição do comitê será de um representante da
direção destas entidades e um profissional da área de comunicação que terão
a finalidade de dialogar  diretamente com a empresa Cobra  Criada sobre o
desenvolvimento das peças e conteúdos da campanha.

4) Estudar a proposta de adesão de novas entidades aos quadros do
FONASEFE (Entidade pleiteante: FENESPE). Prejudicada tendo em
vista que não apresentou os documentos solicitados e não estava
presente.

Este ponto de pauta será discutido posteriormente.

5) Definir  critérios  de  participação  dos  membros  do  grupo  de
WhatsApp do FONASEFE.

Foi  apresentado  a  proposta  de  Organizar  um  Grupo  de  WhatsApp
somente com representantes das entidades do FONASEFE com a finalidade
de agilizar  as  tomadas de decisões sobre questões relativas  ao fórum.  Foi
esclarecido que o grupo atual que é informativo será mantido. Será solicitado
das entidades para participação no novo grupo a indicação formal de ate 5
pessoas com poder de decisão. 

6) Demais encaminhamentos.

1) Reunião dia 08.08.18 as 10 horas na CONDSEF da Comissão organizadora
do seminário com as entidades que apresentaram propostas de alteração
na programação. Para definir programação final. 

2) Realização  do  Seminário  Nacional,  do  FONASEFE,  conjuntamente  com
servidores federais, municipais e estaduais. Datas: dias 30, 31 de agosto e
1 de setembro de 2018 em Brasília/DF.

3) Marcar reunião com as centrais e outras entidades para que se incorporem
a convocatória  do Seminário Nacional  para os setores dos Estaduais e
municipais.
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4) Dia  10  de  agosto  –  Dia  Nacional  de  Luta  nos  estados  em  defesa  do
emprego,  da aposentadoria  e contra  a reforma trabalhista.  As entidades
devem se empenhar para construir as mobilizações nos estados a partir dos
Fóruns em defesa do serviço Público e outros espaços organizativos nos
estados. Quem estiver em Brasília participar do ato no espaço dos zumbis
no CONIC.

5) Indicativo do dia nacional de lutas no dia 12.9.18 com Caravanas à Brasília,
data da posse do novo presidente do STF para pressionar pela data base
do serviço público. Trazer na próxima reunião do FONASEFE propostas de
cartaz, manifesto e outras formas de divulgação

6) Será encaminhado para as entidades esclarecimentos sobre a participação
na campanha de Mídia EM DEFESA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS E PELA
REVOGAÇÃO  DA EC95/16  e  agendada  reunião  com  a  empresa  para
definição das etapas da campanha.  

7) Será encaminhado para entidades documento com solicitação de indicação
de nomes para criação do grupo de Whatsaap da direção das entidades. 

8)  Próxima reunião do FONASEFE será no dia 15.8.18, às 16 horas, na sede
da CONDSEF (SCS Quadra 2 – Edifício  Wady Cecílio),  com a seguinte
pauta: 

1) Informes e avaliação da conjuntura;
2) Informes do Seminário Nacional do FONASEFE;
3) Organização da Caravana à Brasília no dia 12 de setembro; e
4) Demais encaminhamentos.

Anexo  Programação  do  Seminário  (  obs:  os  nomes  indicados  ainda  estão
sendo confirmados podendo ocorrer alterações) 

Relatório  elaborado  por  David  Lobão  (SINASEFE)  e  Rogério  Expedito
(CONDSEF) com a relatoria de Marcelo Vargas (CNESF).

Saudações Sindicais

FONASEFE
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