
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) – 08/04/2022 
Entidades presentes: 
ANDES-SN (Amauri, Blume), FENASPS (Laura, Moacir), CONDSEF (Sérgio Ronaldo, Jussara), SINASEFE 
(Lobão, Elenira), SINAIT (Marco Aurélio), FENAJUFE (Fabiano), ASFOC-SN (Apoena, Paulinho),FASUBRA 
(Toninho, Rosângela, JP, Márcia), PROIFES (Ana Trindade), CUT (Pedro), CSP (Zanata) 
Pauta: 

1. Informes/Avaliação 
2. Próximas ações 

 
Informes/Avaliação: 
 

• Apesar do crescimento da Campanha Salarial e com algumas entidades em greve, ainda estamos no 
patamar de mobilização e organização insuficiente para garantir uma GREVE UNIFICADA FORTE dos 
SERVIDORES (AS) PÚBLICOS (AS) FEDERAIS e seguimos num cenário de muitas dificuldades; 

• Para ter nossa reivindicação atendida precisamos de uma forte GREVE UNIFICADA DOS SERVIDORES 
(AS) PÚBLICOS (AS) FEDERAIS, portanto essa construção é nossa prioridade; 

• Necessidade de se rediscutir a pauta de reivindicações 
 
Encaminhamentos: 
 

➢ Fortalecer a Vigília todos os dias na porta do Ministério da Economia; 
➢ Que os jurídicos elaborem uma nota unificada sobre reajuste dos SPFs em ano eleitoral; 
➢ Colocar na pauta do FONASEFE a denúncia de corrupção no MEC, inclusive com a viabilização de 

ação na justiça vias as assessorias jurídicas das entidades; 
➢ Agenda de mobilização do FONASEFE: 

a) Na semana de 18 a 22 realizar ações de mobilização nos locais de trabalho; 
b) Nas próximas duas semanas vigília de terça a quinta das 11 às 13 horas, e ampliar na semana de 

25/04 a 29/04; 
c) 25/04 a 29/04 – jornada de lutas nos estados e reforço da vigília em Brasília; 
d) Dia 28/04/22 – dia de paralização; 
 

 
 
    
 


