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

Reunião do FONASEFE (virtual) – 01/09/2020
Entidades presentes:

ANDES-SN (Luiz Blume, Eblin), CSP-CONLUTAS (Adriana, Paulo Barela, Zanata-assessoria), FENASPS
(Moacir, Deise), CONDSEF (Rogério, Gilberto), SINASEFE (Lobão), SINAIT (Marco Aurélio), CNTSS
(Terezinha), SINDIFISCO-NACIONAL (Kurt), FASUBRA (Toninho, Valdenise), CTB (João Paulo), SINDIRECEITA
(Geraldo), FENAJUFE (Policarpo) Entidade convidada: SINDMPU (Elizabeth)
Pauta:

1.
2.
3.
4.

Informes
Contrato de comunicação
Comissão de comunicação
Dia nacional de luta.

1) INFORMES:

CNTSS: Reabertura das APSs a partir do dia 14/09; a CNTSS entende que é fundamental garantir a
segurança e a saúde dos trabalhadores@s e também dos segurados; entendemos que essa segurança
ainda não é real, pois ainda é muito alto o número de óbitos é contaminado, além do que as condições
ambientais das APS’s não são satisfatórias; temos problemas de represamento de perícias médicas e
parecer social e isso vai gerar aglomeração nas portas das Agências, não se tem controle de quem entra e
sai, a direção do INSS ainda não apresentou como será feito o controle, quem vai fazer, é o vigilante? a
maioria das nossas APSs sem tem porta de entrada, não tem porta de saída, funcionam com ar
condicionado.
FENASPS: 01 – A FENASPS vai realizar Plenária Nacional dia 04/09, para organizar a GREVE SANITARIA dos
trabalhadores dos setores não essenciais, que estão sendo convocados para retornar ao trabalho para
atendimento presencial como são os casos do INSS e Trabalho.
02 – Vamos intensificar campanha junto a categoria para não retornarem ao trabalho a partir do dia 08,
para trabalho interno e 14 setembro, para atendimento a população;
02 – O INSS baixou PORTARIA Nº 866 /PRES/INSS, DE 24 DE AGOSTO DE 2020 Dispõe sobre o retorno
gradual das atividades presenciais e adoção das medidas de prevenção, controle e mitigação dos riscos de
transmissão do novo Coronavirus (COVID-19) nos ambientes de trabalho do INSS. E retirou o direito das
pessoas que coabitam com idosos a permaneceram em home office, o que aumenta o risco de
contaminação dos idosos;
03 – Estamos orientando os Sindicatos Estaduais para fortalecer os fóruns dos SPFs, para convocar as
plenárias unificadas dos Servidores Publicos;
04 – A assessoria jurídica da Federação preparou ação para os sindicatos ingressarem na justiça contra a
reabertura das unidades de trabalho em plena pandemia, bem como os direitos dos servidores do grupo
de risco, a permanecerem em trabalho remoto;
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05 – Foi enviado oficio para a direção do INSS e Ministerio da Economia, requerendo a manutenção do
trabalho remoto, e ampliação da concessão automática de benefícios, desta forma a população não fica
sem os benefícios;
06 – Os representantes da FENASPS participaram dos Atos em defesa da educação que ocorreram no
Paraná. E em Mossoró contra a intervenção na UFERSA e IFRN;
07 – A Federação estará em audiência com a Presidência do INSS dia 09 de Setembro para discutir a
questão da reabertura das agências da previdência;
08 – Orientamos os trabalhadores para participarem das atividades do Grito dos Excluídos, sejam nas
ações virtuais ou presenciais com os devidos cuidados sanitários;
09 – Os representantes da Federação que compõem o Núcleo da Auditoria da Dívida, estarão participando
hoje das atividades dos 20 anos de luta da Auditoria Cidadã;
10 – A FENASPS está organizando uma Live para discutir a situação caótica dos profissionais de saúde no
Brasil diante do desmonte do SUS;
2) CONTRATO DE COMUNICAÇÃO e 3) COMISSÃO DE COMUNICAÇÃO: ENCAMINHAMENTOS:



Zanata e Eblin centralizarão as propostas de ajustes no contrato com a Cajuína e repassarão ao
jurídico do ANDES-SN para fechar o texto final do contrato. As entidades que estão envolvidas no
rateio devem enviar para Eblin os dados nacionais das entidades para incluir no contrato a ser
assinado.



A Cajuína produzirá 2 vídeos mensais que deverão ter seus roteiros e temas aprovados pelas
reuniões semanais do FONASEFE. Uma comissão com as seguintes entidades: ANDES, SINASEFE,
SINDRECEITA, FENASPS, CSP-CONLUTAS fará o acompanhamento da produção dos card’s que terão
produção diária nos dias úteis.



Cajuína criará páginas e perfis nas redes sociais específicos para a campanha de comunicação:
o 1 card (banner) virtual por dia, de segunda a sexta-feira totalizando 100 cards ao final do
contrato;
o 1 vídeo a cada 15 dias, totalizando 10 ao final do contrato; sendo 1 vídeo de animação
mensal;
o Identidade do FONASEFE.



Quinta-feira (03/09), às 9h, reunião com Cajuína para fechar os últimos detalhes e organizar a
campanha de comunicação.



As entidades que vão assinar o contrato precisam encaminhar os dados para o ANDES para que o
jurídico inclua na minuta do contrato; contato Eblin: 21-988360805 Eblin (zap) ou
farage.eblin@gmail.com



Na próxima reunião do FONASEFE, apresentar o saldo financeiro do seminário e definir a utilização
dessa verba. Responsáveis ANDES-SN e CSP-conlutas. Conforme informado por Zanata, até o
momento, temos em caixa R$ 12.800,00, e ainda está faltando receber de algumas entidades R$
3.600,00.
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4. DIA NACIONAL DE LUTA.

Encaminhamentos:
1. Verificar quais estados já podemos indicar os responsáveis pela articulação hoje na reunião; Definimos
na reunião as entidades responsáveis pela articulação das plenárias estaduais:
1. SC: 10.09 marcada uma plenária dos servidores federais; vai incluir os demais servidores no Fórum
de Servidores Públicos Federais;
2. RS: CSP/CONLUTAS FASUBRA;
3. PR: hoje, 01.09, será fechada a data, provavelmente para o dia 14.09; ANDES também articula;
4. Terezinha, pelo CNTSS; fará contato com GO, MS, DF, TO;
5. GO: Terezinha/CNTSS; GILBERTO
6. DF; Terezinha/CNTSS; SINASEFE;
7. TO: SINASEFE;
8. MT: ROGÉRIO/CONDSEF; ANDES;
9. SP: Fórum dos Servidores estadual marcou para o dia 12.09, com debate sobre conjuntura aberto e
encaminhamentos em reunião somente das entidades;
10. RJ: ANDES-SN; FASUBRA; (Toninho fará contato com o SEPE); Paulo/ASFOC;
11. MG: CONDSEF;
12. ES:Moacir; CSP/CONLUTAS;
13. AC: SINASEFE;
14. PA: CONDSEF (SINDPSPREV);CSP/CONLUTAS (SINDSEF-PA);
15. AM; CONDSEF;SINASEFE;
16. AP; CONDSEF;
17. RR: CONDSEF;
18. RO: CONDESF;
19. MA: CNTSS;CONDSEF;SINASEFE;
20. PI: CONDSEF;
21. CE: CNTSS; CSP/CONLUTAS (SINPRECE); FENASPS; FASUBRA
22. PB: SINASEFE (SINTEPB); CNTSS;
23. AL: CNTSS; SINASEFE;
24. BA: Fórum dos Servidores Públicos da Bahia definiu a data para o dia 14.09;
25. PE: CSP/CONLUTAS; SINASEFE; CNTSS;
26. SE: CONDSEF; SINASEFE;
27. RN: CONDSEF;SINASEFE;
2. Solicitar que o FONASEFE possa participar da reunião das centrais sindicais para propor a inclusão do
dia nacional de mobilização contra a reforma administrativa para ser incorporado ao calendário das
centrais;
1. Solicitar a presença permanente do FONASEFE nas reuniões das centrais, mesmo como
observador;
Na próxima reunião do FONASEFE finalizaremos a prestação de contas do Seminário e deliberaremos sobre
o que fazer com os recursos arrecadados.

