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Reunião do FONASEFE (virtual) – 22/09/2020
Entidades presentes: ANDES-SN (Eblin Farage), CSP-CONLUTAS (Adriana Stella e
Ronaldo Godinho,), FENASPS (Moacir Lopes e Deise), CONDSEF (Rogério e Gilberto),
SINASEFE (David Lobão), CNTSS (Terezinha de Jesus),
FASUBRA (Toninho),
SINDIRECEITA (Geraldo Paes Pessoa ), FENAJUFE (Fabiano dos Santos, Thiago e
Juscileide ), SINAL (Francisco Tancredi Soares), ASFOC-SN (Paulo Garrido), ASSIBGESN (Cleide Lopes Viana), SINAIT (Marco Aurélio, Solange Nunes e Paulo Lino), Elineide
Cordeiro,. Entidade convidada: SINDMPU (Elizabeth Zimmermann)

PAUTA
1. Informes
2. Campanha:
A. Roteiro do vídeo
B. Plenárias estaduais
C. Calendário (Plenária do dia 28 -09/ Dia 30-09 / Dia 3-10)
D. Divulgação da campanha

Informes:
•

Laura/Moacir (Fenasps)/Fabiano (Fenajufe): Luta dos correios: ato muito grande, muito
representativo, com trabalhadores e trabalhadoras do país inteiro, com presença das
centrais, de outras federações em apoio. O julgamento na SDC do TST lev

•

Gilberto: ato presencial em Brasília convocado pelo Sinsep saindo do espaço do
servidor,

•

Lobão: Processo ocorrendo em escolas militares da base do Sinasefe, que estão se
envolvendo nas lutas, com um movimento de greve sanitária contra o retorno presencial
determinado de forma autoritária, com algumas vitórias judiciais impedindo o retorno.
Professores militares trabalhando de forma presencial, e os professores civis não estão
trabalhando presencialmente, em enfrentamento a um movimento repressivo forte.

•

Moacir: greve sanitária no INSS. Peritos médicos, categoria independente, que sempre
tiveram uma boa relação com o governo, estão em uma crise nesse relacionamento e
estão em enfrentamento. Informes de 25 agências funcionando, com informações do
governo de 125 agências abertas. Estão vigorando restrições de acesso a entidades
sindicais nas agências.
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•

Paulo Garrido (Asfoc) - Fórum Nacional toda a semana, com plenária nacional sextafeira dia 25/09, com indicação de construção do calendário da Fonasefe. Receio de
intervenção do governo Bolsonaro na gestão democrática e participativa.

•

Terezinha (CNTSS) - 2 estados que votaram pela greve sanitária (SE e SP). Dificuldade
na construção por conta da saída dos peritos médicos da categoria do INSS. 2 pontos
que norteiam a greve sanitária: segurança sanitária e enfrentamento à pandemia.
Entendimento das entidades que não há competência sanitária para fiscalizar as
condições sanitárias das agências.

•

Tunico (Fasubra): envolvimento dos atos convocados para a última semana pelos setores
ligados à Educação. Enfrentamento à intervenção nas universidades federais, com
indicação de plenária para construir mobilização, com luta também contra a reforma
administrativa. Integração às campanhas em defesa do serviço público.

•

Juscileide (Fenajufe): reunião ampliada agendada para o dia 10/10, com indicação de
reunião da executiva para esta semana. Levantamento em andamento sobre o panorama
da greve sanitária, com avaliação de que a maior parte da categoria ainda está em
trabalho remoto. Informes de ações na construção do dia 30 no estado do MT. Reunião
do fórum local (MT) para o dia 23/09 às 19h.

•

David Lobão (Sinasefe)/Eblin (Andes) - importância da assinatura do contrato com a
Cajuína a respeito da campanha de mídia.

PLENÁRIAS ESTADUAIS / CALENDÁRIO

PROPOSTAS
Plenária de base agitativa x Plenária com caráter de reunião ampliada organizativa.
Participação de palestrantes (Fattorelli e Virginia Fontes) x Seminário posterior de
participação mais ampla e caráter formativo
Twitaço e ações coordenadas
Convite dos participantes do comitê de luta em defesa das estatais para o dia 28, na reunião
que irá ocorrer dia 25.

ENCAMINHAMENTOS APROVADOS:
Plenária do dia 28/09 com caráter de reunião ampliada organizativa.
Twitaço e ações coordenadas
Convite dos participantes do comitê de luta em defesa das estatais para o dia 28, na reunião
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que irá ocorrer dia 25.
Roteiro do vídeo – para po segundo vído elaborado pela Cajuína
Rogerio - preocupação de diálogo com a população, não enfatizar elementos de forma de
ingresso, etc., que não dialogam amplamente com a população
Fabiano - preocupação de diálogo com a população, com ênfase na retirada de direitos por
meio da cobrança de serviços que hoje são públicos; aparelhamento do estado, aumento da
corrupção (rachadinha). Momentos diferentes da campanha: defesa dos serviços públicos
(diálogo com a população), defesa dos servidores públicos (diálogo com as bases das
entidades) e momento de enfrentamento ao governo.
Tancredi - cuidado com não reproduzir discursos do Kim Kataguiri, evitar elementos que nos
dividam no serviço público, ataque direto à cúpula (ataque aos próprios servidores)
Moacir - únicos casos em que se pode denunciar privilégios são os militares e cargos
meramente políticos. Importante levar o debate à comissão de comunicação
Rogerio - proposta de encaminhamento: avaliação da proposta da campanha, necessidade de
alinhamento politico.
Eblin - dinâmica do fórum dificulta o andamento com a empresa (inclusive o próprio contrato
nem foi assinado). Pensar mecanismos para a comissão poder encaminhar a tarefa com a
empresa.
Geraldo - ênfase nos momentos distintos da campanha (fala do Fabiano)
Paulo Lino - ênfase na comissão como canal de diálogo com a empresa
Thiago - Reunião de pauta única específica: pensar no todo da linha, depois a relação fica

PROPOSTAS PARA SEREM LEVADAS PARA A CAJUINA:
Linha política: prioridade na defesa dos serviços públicos (saúde, educação) e exposição das
verdadeiras intenções do governo; diálogos em momentos diferentes (população em geral,
servidores)
Roteiro do próximo vídeo: foco no diálogo com a população (acesso aos serviços públicos,
maiores custos à população)
Aprovação do roteiro do vídeo, com encaminhamento das considerações em relação ao roteiro
do vídeo até hoje às 18h (via e-mail para Lobão - davidlobaoifpb@gmail.com / Eblin farage.eblin@gmail.com)
Reunião de pauta única específica: pensar no todo da linha, depois a relação cotidiana fica
com a comissão
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ENCAMINHAMENTOS
Aprovação do roteiro do vídeo, com encaminhamento das considerações em relação ao roteiro
até hoje às 18h (via e-mail para Lobão davidlobaoifpb@gmail.com / Eblin farage.eblin@gmail.com)
Reunião de pauta única específica: pensar no todo da linha, depois a relação cotidiana fica
com a comissão - INDICADA PARA O DIA 05/10 9h
Aprovado o card do dia, com Queiroz/laranja

Divulgação de campanha
ENCAMINHAMENTOS
Reforçar às entidades a importância do envolvimento das áreas de comunicação, com
indicação de contato dos responsáveis para inclusão no grupo de divulgação
Indicação de participação desses responsáveis na reunião do dia 05/10 9h

INDICAÇÃO DE SUSPENSÃO DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO DIA 29/09 POR CONTA
DA REUNIÃO AMPLIADA DO DIA 28/09
CALENDÁRIO:
25/09 – Reunião com o Comite em defesa das estatais
28/09 – Plenária ampliada do FONASEFE para mobilização do dia 30/09 – 18h
30/9- Dia Nacional de mobilização contra a Reforma Administrativa em defesa dos Serviços e
Servidores Públicos
03/10 – Dia Nacionala de mobilização em defesa das estatais
05/10 – Reunião do FONASEFE com a empresa de comunicação Cajuína para alinhamento
da Campanha em Defesa dos Serviços Públicos e contra a Reforma Administrativa

