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Relatório da reunião do Fonasefe realizada 
em 07 de janeiro de 2020 
 
 
Entidades presentes -  ANDES, ANFFA SINDICAL, ASSIBGE,   
ASFOC, CONDSEF/FENADSEF, FASUBRA, SINAL, SINAIT, 
CSPCONLUTAS E SINDCT.  
OBSERVADORA – SINTIFESGO  
 
 
PAUTA DA REUNIÃO 
 

1) INFORMES E AVALIAÇÃO DE CONJUNTURA; 

2) CAMPANHA SALARIAL 2020 E DEBATE SOBRE AS 

EXTRATEGIAS DE ENFRETAMENTO PARA O PRIMEIRO 

TRIMESTRE DE 2020.  

3) OUTROS ASSUNTOS E ENCAMINHAMENTOS   

Inicialmente foram dados informes pelas entidades presentes 
onde ficou Clara a necessidade de buscar unidade de ação e 
estratégias de enfrentamento frente aos ataques do governo aos 
servidores e aos serviços públicos. Importante destacar que há 
precisamos intensificar as ações e lutas feitas até o momento. 

 
Em seguida foi debatido sobre a campanha salarial onde foram 

apresentadas propostas de combinarmos a luta por pautas 
especificas com a luta geral contra as políticas neoliberais, foi 
apresentado ainda que é necessário melhorarmos a comunicação 
com a nossa base e com a população para assim encontrar formas 
de dialogar com os mesmos. A unificação da luta sindical e popular 
é o instrumento decisivo para derrotar o projeto neoliberal do 
Governo Bolsonaro, para tanto precisamos informar a população 
sobre os projetos e PECs que tramitam no congresso nacional 
demostrando o prejuízo que podem trazer a população brasileira e 
ao mesmo tempo mostrar para nossa base as perdas que irão 
ocorrer pós reforma da previdência e com a reforma administrativa.  
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O calendário definido pela reunião das centrais é importante no 
aspecto de apontar um calendário de luta, entretanto se faz 
necessário ter como foco a construção de instrumentos mais 
concretos como a greve geral para derrotarmos a política de 
destruição do governo.  

 
 

Encaminhamentos e indicações 

Campanha 2020 e estratégias: 

a) Eixos: defesa do serviço público; defesa da carreira e dos 
direitos do funcionalismo público; Não a diminuição da jornada 
de trabalho com diminuição salarial; impactos das reformas na 
carreira e nos salários do funcionalismo público.  

b) Iniciar debate sobre radicalização para enfrentarmos os 
ataques dos governos ao funcionalismo público (Estado de 
Greve; Dia nacional de luta do funcionalismo; Greve Geral) 

c) Indicar e defender o dia 18.03 como dia de Greve Geral em 
defesa dos direitos e dos serviços públicos; 

d) Divulgar a calculadora que indica as perdas salarias com a 
Reforma da previdência.  
 

 Outros encaminhamentos e Indicações 

• Foi pautado ainda o debate sobre a necessidade de fazermos 
uma campanha em defesa das organizações sindicais tendo 
em vista o ataque aos sindicatos dos servidores feito pelo 
governo Bolsonaro.  
 

• Construção de nota a ser enviada as centrais colocando a 
importância da construção da greve geral no dia 18 de março. 
 

• Indicar as bases para articularem ou incorporarem as 
Frentes/Fóruns de defesa dos Serviços Públicos nos Estados. 
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- 15 de Janeiro 2020 10hs reunião das assessorias de imprensa 
do Fonasefe.  Discutir a melhor forma de fazermos a comunicação 
com a nossa base e a população esclarecendo os efeitos nefastos 
das reformas da previdência/administrativa buscando demonstrar 
para a sociedade e servidores de forma clara os prejuízos que 
serão causados pelas reformas e o desmonte dos serviços públicos. 

- 15 de Janeiro 2020 14hs reunião Fonasefe - deliberação do 
calendário e discussão das propostas de campanha indicadas pelas 
assessorias de imprensa do Fonasefe; discussão com a presença 
da assessoria jurídica sobre as alterações relacionadas ao repasse 
da consignação.  

- 21 de Janeiro de 2020 – Reunião do Jurídico em Brasília para 
fechamento da Peça da ADIN contra a reforma da previdência.   

- 10 de Fevereiro reunião ampliada – Para discutir a campanha 
salarial, e as estratégias de luta frente aos ataques do governo. ( 
indicação )  

- 12 de Fevereiro –10hs Ato das Centrais na Câmara dos 
Deputados e 14hs Lançamento da Campanha Salarial em Brasília. ( 
indicação )  

Outros calendários e Calendário das centrais  

06 a 31.01 - Assembleias e atividades na base preparando a 
Campanha Salarial, rearticulação dos Fóruns estaduais e pressão 
sobre os parlamentares em suas bases eleitorais  

21 a 25– Fórum social das Resistências em Porto Alegre 

24/01 - Mobilização do Dia Nacional do Aposentado 

08/03 - Dia Internacional de Luta da Mulher Trabalhadora  

18/03 - Dia Nacional de Luta em Defesa do Serviço Público, 
Estatais, Emprego e Salário, Soberania, Defesa da Amazônia, 
Agricultura Familiar: mobilizações, protestos e greves. Reativar os 
Fóruns Estaduais das entidades sindicais do setor público. 
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Relatório elaborado por Rogerio Antônio Expedito 
CONDSEF/FENADSEF e Naara Aragão FASUBRA 
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