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Fórum das Entidades Nacionais dos Servidores Públicos Federais 

 

RELATORIO DA REUNIÃO DO FONASEFE 
REALIZADA EM 17 DE OUTUBRO DE 2019 
 

Entidades presentes: ANDES-SN (Carolina de M. Santos e Jose Valdo 

Cunha), Condsef/Fenadsef, (Rogerio A. Expedito, Jussara Griffo e Gilberto J. 
Cordeiro), CUT (Pedro Armengol de Souza); Fasubra (Vania H. Gonçalves, 
Jose Maria Castro e Tania Tereza), Fenasps (Laurizete Gusmão), SINAL (Paulo 

Lino), SINAIT (Marco Aurélio), Fenajufe, SINDIRECEITA (Sergio Ricardo) 
 
 

Pauta: 
 1) Informes e Avaliação de Conjuntura;  

2) Reforma da    Previdência  
3) Seminário “O DESMONTE DO ESTADO SOCIAL BRASILEIRO 
CAUSAS, CONSEQUENCIAS E CONTRADIÇÕES “ 29/10/19 
4) Ato Nacional dia 30/10/19 contra as privatizações e em defesa dos 
serviços públicos  
5) outros assuntos. (Pauta de reivindicação)  

 

A Coordenação da Mesa foi feita por Rogério A. Expedito. Inicialmente 
foram prestados informes pelas entidades presentes onde durante os informes 
foi dado ênfase para os encaminhamentos que estão sendo realizados para o 
dia Nacional de luta em 30 de outubro que está sendo organizados por 
diversos setores do serviço público.   

A reunião também, discutiu a continuidade dos encaminhamentos contra a 
reforma da Previdência que está no Senado e a organização do seminário do 
dia 29 de outubro que irá debater os ataques do Governo Bolsonaro aos 
serviços e aos servidores públicos bem como o desmonte das instituições 
públicas, as privatizações e as alternativas para contrapor ao projeto do 
governo.    

 

Encaminhamentos:   
 

1) Sobre a reforma da previdência ficou definido que estaremos dando 

continuidade à campanha de esclarecimentos sobre os efeitos 

nefastos da  reforma e continuar a denúncia do(a)s parlamentares 

que votaram contra o povo. Para tanto além das atividades dos 

aeroportos o FONASEFE fara uma LIVE com os advogados do 

Fórum com transmissão ao vivo e simultânea através dos sites das 

entidades para esclarecer a reforma. O Fonasefe realizara também 
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um encontro do Jurídico para discutir a jucialização da reforma. No 

dia 18 será feita uma reunião com a Comissão de comunicação do 

ANDES-SN, CONDSEF e FENASPS para organizar os 

encaminhamentos. 

2) Foi definido local e programação do seminário do dia 29 de outubro. 

Sendo que dia 18 será enviado a convocatória, programação e 

orientações para as entidades nacionais enviarem as suas de base.  

3) Para o dia 30 de outubro – Dia Nacional de luta em defesa dos 

serviços públicos e contra as privatizações ficou definido que as 

entidades do FONASEFE irão convocar a categoria para vir em 

caravanas. As entidades que não tiverem condições de fazerem 

caravana deverão discutir a doação de no mínimo R$ 2.000,00 para 

garantir a participação dos servidores e movimentos sociais do 

entorno de Brasília. A doação deve ser feita para CONDSEF que 

organizara a vinda das pessoas para o ato.  

4) O FONASEFE irá cobrar o agendamento de reunião com o Governo, 

para tratar da cobrança de reposta a nossa pauta de reivindicações.  

5) Calendário:  

  - 22 de outubro reunião na CUT DF para discutir o dia 30/10; 
-  29 de outubro seminário “Austeridade, Privatizações e 
Minimização do Estado: a agenda do Governo Bolsonaro e seus 
impactos na sociedade e no serviço público” 
- 30 de outubro dia NACIONAL DE LUTA em defesa dos serviços 
públicos e contra as privatizações. 
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