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Reunião do FONASEFE (virtual) – 07/04/2020 
 

Entidades presentes: ANDES, SINDFISCO-NACIONAL, FASUBRA, CSP-CONLUTAS, SINAL, FENASPS, ASSIBGE, ASFOC-

SN, CONDSEF, SINASEFE, SINAIT.  

Pauta:  1- Informes; 

2- Conjuntura e luta dos servidores; 

3- Outros encaminhamentos. 

 

ENCAMINHAMENTOS: 

1- Construir um documento político com a posição do FONASEFE sobre a crise da pandemia do COVID-19, 

apresentando os eixos defendidos pelo fórum sobre as medidas e os projetos em debate. Eixo central do 

documento: “a vida acima do lucro! Em defesa dos serviços e dos servidores público para combater a pandemia 

do COVID-19!”. Comissão responsável por elaborar documento até quarta (08/04) – ANDES-SN, SINASEFE, 

ASSIBGE, ASFOC-SN e CSP-CONLUTAS. Esse documento será enviado para os parlamentares. 

2- Construção de um documento simplificado com a posição do FONASEFE para distribuição ampla nas redes 

sociais. Comissão responsável: ANDES-SN, SINASEFE, ASSIBGE, ASFOC-SN e CSP-CONLUTAS. 

3- Realizar levantamento com as empresas de mídia para produzir vídeo do FONASEFE com o seguinte eixo: “Em 

defesa dos serviços e dos servidores públicos e contra a redução salarial dos servidores”. Comissão responsável: 

ANDES-SN, SINASEFE, ASSIBGE, ASFOC-SN e CSP-CONLUTAS. 

4- Elaboração de abaixo-assinado virtual contra a proposta de redução salarial dos servidores públicos. 

Responsável ANDES-SN.  

5- Orientar a realização de reuniões do fórum dos servidores (virtual) nos estados. 

6- Realização de live semanal do FONASEFE, patrocinada nas redes sociais (todas as quintas-feiras, às 18h), com a 

participação de 3 entidades palestrantes e 1 entidade mediadora. Para essa quinta-feira (09/04), SINASEFE 

realizará a mediação e participarão SINDFISCO-NACIONAL, CSP-CONLUTAS e ASFOC-SN. Organização de 

cotização das entidades para garantir o patrocínio virtual. Entidades que já confirmaram pagamento da cota: 

CSP-CONLUTAS, ANDES-SN, ASFOC-SN, FENASPS, SINASEFE e SINDFISCO-NACIONAL. Valor da cota: R$ 200,00, 

que vai ser utilizada pelas próximas semanas.  

7- Criação de spot para divulgação em rádios e no whatsapp. 

8- Fazer levantamento da possibilidade de patrocinar algum conteúdo através de algum youtuber/influencer. 

Responsável: SINASEFE.  

9- Construção de uma nota para distribuição à imprensa com as posições do FONASEFE. Responsável: ANDES-SN, 

SINASEFE, ASSIBGE, ASFOC-SN e CSP-CONLUTAS. 

10- Data da próxima reunião virtual - terça-feira (14/04) às 8h30min. Responsável pela organização ANDES-SN.  

 

Brasília-DF, 07 de abril de 2020. 
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