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Relatório da Reunião do Fórum das Entidades Nacionais dos 
Servidores Públicos Federais – 6.9.16. 

 
Sede do ANDES-SN, 9 horas. 
 
Entidades presentes: ANDES-SN (Jacob Paiva, Epitácio Macário e José Vitório 
Zago) – ANFFA-Sindical (Maurício Rodrigues Porto) - ASFOC-SN (Clodoaldo 
Pinheiro e Apoena Faria/Assessoria) – ASSIBGE-SN (Luiz Fernando Viegas e 
Pedro Pedrosa) - CONDSEF (Sérgio Ronaldo e Cleusa M. Cassiano) - 
CSP/CONLUTAS (Eduardo Zanata/Assessoria) – C.T.B (João Paulo Ribeiro) 
FASUBRA (Léia de Souza Oliveira, Ivanilda Reis, Marcelino Rodrigues, André 
dos Santos Gonçalves,Gibran Jordão, Antonio Alves Neto, Wellington Pereira, 
Mário Guimarães Junior  e Jorge Luiz Fernandes) – FENASPS (Laurizete 
Gusmão) - SINAIT (Marco Aurelio Gonsalves) -  SINAL (Jordan Alisson 
Pereira) – SINASEFE (Paulo Reis).  
 
Entidade Observadora: SINTEF/GO (Roberto Veloso). 
 
Pauta: 

1. Informes das Entidades. 
2. Avaliação de conjuntura. 
3. Oficio para ser protocolado ao Governo. 

A reunião teve início às 9h30 e os trabalhos da Mesa Diretora ficaram sob 
responsabilidade do ANDES-SN (Jacob Paiva), FASUBRA (Léia Souza) e a 
relatoria de Marcelo Vargas (CNESF). 
 

1. Informes das Entidades. 

ANDES-SN -  A Diretoria convocou seus 83 diretores e todas as seções 
sindicais para enviarem o máximo de representantes e que, junto com as 12 
regionais do ANDES-SN, contribuam com as caravanas que estarão vindo dos 
estados com militantes dos movimentos sociais e estudantis. Há possibilidade 
de termos 50 ônibus de São Paulo, mas vai depender do apoio de todas as 
entidades para garantir a participação na Jornada) 
 
ASFOC-SN – As inscrições para a caravana ainda não encerraram, mas o 
quantitativo de trabalhadores se aproxima de 100 (Cem). 
 
CONDSEF – A CONDSEF tem expectativa, segundo informações das suas 
filiadas, de aproximadamente 700 servidores participantes das atividades da 
Jornada de Lutas dos dias 12 a 14 de setembro, além da participação nestas 
atividades, também estaremos realizando no dia 15.9.16 uma reunião do nosso 
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Conselho Deliberativo que é composto por todas as nossas entidades filiadas e 
a Direção Executiva da CONDSEF. 
 
FASUBRA – A FASUBRA vai participar do Ato dos dias 12,13, e 14 de 
setembro em Brasília com uma caravana de aproximadamente 1.000 (Hum mil) 
pessoas. A FASUBRA vai realizar sua Plenária  Nacional nos dias 9,10 e 11 de 
setembro de 2016. 
 
SINAIT – A categoria está em greve. O nosso PL do acordo ainda não foi 
enviado ao Congresso Nacional. O SINAIT irá participar dos eventos dos dias 
12,13 e 14 de setembro contra as reformas trabalhistas e previdenciárias, PL 
257 e PEC 241. 
 
Em seguida foi apresentado o quadro dos gastos gerais para a jornada, os 
problemas em relação a instalação de acampamento na esplanada e a 
proposta de um cartaz do Fonasefe sobre a jornada. 
   

 

2. Avaliação de conjuntura. - este item foi tratado em conjunto com a 
discussão das atividades/calendário da Jornada 

 

3. Oficio para ser protocolado ao Governo.   Ficou para a próxima 
reunião.  

Encaminhamentos/Calendário: 
 

1. Definir prazo para determinar o quantitativo geral dos participantes no 
intuito de diminuir os gastos do Ato. 

2. Definir que as Refeições serão disponibilizadas apenas para o 
quantitativo dos movimentos sociais. 

3. Banho no acampamento: foi suspenso.  Locais para banho será definido 
pela organização do evento. Alternativa 01: UNb ou Minas Clube.      

4. Definir, até quinta feira, o quantitativo dos Movimentos Sociais, que virão 
de SP.  (Caravanas/ônibus). 

5.  Manter a tenda na esplanada.  
6. Verificar a alternativa de fornecedores de alimentação (Ambulantes e 

Food Trucks) – que será disponibilizada nos arredores do acampamento 
- para os caravaneiros que vem com diárias. 

7. Garantir as quentinhas para os militantes dos movimentos sociais e 
estudantis. O número deve ser definido antecipadamente, bem como 
entregar tiket alimentação para essa parcela.    
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8. Foi aprovado a aquisição das luminárias (lanternas) para serem usadas 
no dia da marcha. 

9. Criar um cartaz alusivo ao movimento para ampla divulgação. 
10. Enviar um comunicado para as entidades do FONASEFE a respeito do 

valor do rateio da infraestrutura. 
11. Definir calendário de atividades dos dias 12 a 14 de setembro e criar 

uma Comissão para agilizar os trabalhos de logística do Ato. 
12. Foi sugerido pautar em outra reunião o retorno das contribuições 

financeiras mensais das entidades para melhor gerir as demandas  do 
FONASEFE. 

13. Próxima reunião do FONASEFE dia 8 de setembro, às 16 horas, na 
sede do ANDES-SN, com a seguinte pauta: 
 
1. Finalizar a questão da infraestrutura do Ato, do calendário, cartaz.  

 
2. Dar continuidade ao debate político para encaminhamentos da 

Reunião Ampliada do FONASEFE do dia 14.9.16. 
 

Obs.: Convidar outros setores de servidores e as Centrais Sindicais para esta 
reunião. 
 
Calendário e cronograma: Constante no Relatório da Reunião do 
FONASEFE do dia 30.8.16 
 
Dia 11.9.16 (Domingo) – Montagem da tenda: Com palco, som, cadeiras, 
Banheiros químico, cerca entre outras (infra estruturas.) 
Tenda para saúde,  tenda alimentação e água, Tenda para logística. 
  
Dia 12.9.16 (Segunda-feira)  Chegada das caravanas – Alimentação a cargo 
de cada entidade. Orientar chegada após as 12h.  
- 17h/18 -  Marcha Noturna. Instalação das velas. (Lanternas) 
- 20h - Atividades culturais (Teatro, repentista, Sarau, Mambembe entre 
outros).  
 
Dia 13.9.16 (Terça-feira) 
 
- 7h - Café da Manhã  
- 9h  - Concentração na Tenda da Greve 
Baner  (6m x 1,5m). 
10h - Marcha – Saída do acampamento – Catedral – MPOG – Ministério 
Trabalho, Saúde/Previdência. Avenida das Bandeiras. Justiça, MEC, 
Planejamento e retornando ao acampamento/almoço.   
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Dois carros de som G e P sincronizados. 
- 13 horas almoço oferecido pela Organização.  Para alguns setores que 
não receberem diária (NÃO É PARA TODO O ACAMPAMENTO). 
- 15h Reunião dos Coletivos e Entidades. 
- 20h - Atividades culturais (Palco Livre com inscrição prévia na coordenação 
cultural).  
 
Sugerimos aos participantes o uso de protetor solar e bonés devido a 
temperatura elevada nesta época do ano.  
 
Trio elétrico no meio da Marcha – mini trio com compartilhamento de som ao 
primeiro, Carros de apoio com água seguirão em conjunto. Organizar as falas 
no Trio Elétrico (com microfones sem fio Dinâmica no meia da marcha).  
  
A organização fará um levantamento das providências até a próxima Reunião 
do FONASEFE do dia 6.9.16. A noite terá atividade cultural (sarau e músicas). 
 
 
Dia 14.9.16 (Quarta-feira)  
7h  - Café da Manhã 
9h – Plenária dos SPF. 
 
 
Relatório elaborado por Jacob Paiva (ANDES-SN), Léia de Souza Oliveira  
(FASUBRA)  e a relatoria de Marcelo Vargas (CNESF). 
 
 
 
 

Saudações Sindicais 
 
 

FONASEFE 
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