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Reunião do FONASEFE (virtual) – 05/01/2021 

Entidades presentes: 

ANDES-SN (Rivania, Luiz Blume, Maria Regina), ASSIBGE-SN (Paulo Lindesay), SINDIRECEITA (Geraldo), CSP-
CONLUTAS (Barela, Zanata-assessoria), FENASPS (Moacir, Deise, Lídia), CONDSEF (Gilberto, Sérgio Ronaldo, 
Rogério, Ademar), SINASEFE (Lobão), SINAIT (Marco Aurélio), FENAJUFE (Thiago, Fabiano), ASFOC-SN 
(Paulinho, Mychelle), SINAL (Paulo Lino), CNTSS (Terezinha), FASUBRA (Toninho, Valdenise, Fernando Cesar, 
João Pires, Luan, Rosângela, José Maria), CUT (Pedro), CTB (João Paulo) INTERSINDICAL-CCT (Ribamar 
Passos) Entidade convidada: SINDMPU (Elizabeth), Fórum Sindical e Popular por Direitos e Liberdades 
Democráticas (Cássio Cunha), ACD (Antonio Jair), FNP (Eduardo) 

Pauta: 

1. Informes 
2. Conjuntura 
3. Agenda 

CONDSEF - Continuamos este mês com as reuniões do acordo coletivo dos trabalhadores da EBSERH junto 
a empresa; Teremos reuniões dia 12 da direção nacional da Condsef e dia 13 teremos reunião do Conselho 
deliberativo de entidade da Condsef; Dia 15 plenária nacional das três esferas da Base da CUT; Indicativo 
de lançamento da campanha salarial em março.  

FENASPS - 01 – A base da FENASPS dos setores da Saúde, Trabalho, Previdência e Anvisa, recomeçam o 
ano em greve contra a direção do INSS e o Ministerio da Economia, porque estão implantando um sistema 
de trabalho de Metas abusivas e produtividade com mínimo 90 pontos que são cumulativos, ou seja os 
serviços não realizados em determinado período será cobrado até o final do mês, sob ameaças de 
desconto dos salários. Usando pratica de assédio moral, a direção do Seguro Social vem tentando impor a 
assinatura de pacto que estabelece obrigações aos servidores, sem nenhuma contrapartidas do INSS. Os 
atrasos na concessão dos benefícios previdenciários principalmente as periciais medicas tem provocado 
vários problemas aos segurados, que agora se materializam com ataques as agências do INSS em São Paulo 
e Paraná. 

02 – A FENASPS protocolou denúncia contra a direção do INSS e Ministerio da Economia no MPF, MPT 
sobre os problemas de assédio moral institucional do governo contra os servidores dos vários setores da 
categoria; 

03 – Os trabalhadores da ANVISA estão mobilizados para enfrentar o desmonte que estão fazendo na 
agencia com o fechamento mais de 70 Unidades de Fiscalizações de Portos, Aeroportos e Fronteiras, para 
implantar a vigilância virtual e trabalho por operações.  Há mais de cinco anos que não e realizado 
concurso público. Estas tomadas em pleno avanço da pandemia, as politicagens para liberar as vacinas, são 
medidas criminosas um atentado contra a saúde pública, vamos lutar para criminalizar os gestores 
responsáveis; 

04 – O servidores da saúde lotados no SUS, estão na luta pelo retorno do pagamento do adicional de 
insalubridade, para terem EPIs no exercício profissional, pois esta categoria está entre as que mais 
sofreram com adoecimento e vítimas fatais pelo CONVID-19.   
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05 – Os trabalhadores dos Hospitais Federais do Rio de Janeiro estão mobilizados em luta para exigir 
transparência na modalidade de contratação dos profissionais, pois o ex-prefeito e governador, 
aparelharam estas unidades para colocar seus apadrinhados nos cargos. Em articulação com 
parlamentares do RJ de vários partidos, esta questão será levada para discussão no Congresso, para 
pressionar o ministério da Economia e saúde, para fazer as contratações, os trabalhadores não aceitam 
nenhuma demissão de profissionais que estão nesta batalha contra a pandemia; 

06 – A FENASPS realizou plenária Virtual e aprovou plano de luta para o período de 2021, que e construir 
greve dos trabalhadores e fortalecer a unidade de luta com o conjunto dos trabalhadores e Fórum dos 
Servidores Publicos, Federais, Estaduais e das Estatais; 

07 – A FENASPS lançou campanha de vacinação para todos, e também enviou ofícios para Ministerio da 
Economia, INSS, Saúde, Anvisa, cobrando do governo que assegure a vacinação de todos/as 
trabalhadores/as do setor público. Dia Nacional de Luta em 24/01, Dia Nacional dos Aposentados; 

08 – A FENASPS junto com o CFESS vão denunciar direção do INSS, que quer obrigar os profissionais do 
Serviço Social a desempenharem funções diferentes aquelas que foram contratados/as. 

ENCAMINHAMENTOS: 

I) Ação Imediata em defesa dA VACINA PARA TODOS(AS), EM DEFSA DA VIDA. 
 

• Proposta de agenda para consulta e debate das entidades:  
o 24 de janeiro - Indicação de atividade no dia nacional dos aposentados a ser definida 

próxima reunião do FONASEFE;  
o 1 de fevereiro - Dia nacional de luta pela vacina para todos e contra a reforma 

administrativa e as privatizações; 

• Indicação para debate nas entidades de construção de uma mesa do FONASEFE no Fórum 
Social Mundial que vai ser realizado de forma virtual nos dias 25 a 30 de janeiro; (JP-CTB, 
Davi-SINASEFE) 

• Construção de manifesto do FONASEFE. (Thiago-FENAJUFE, Rivânia-ANDES) 
 
 

II) Campanha Salarial dos Servidores Públicos Federais 
 

• As entidades devem avaliar a realização de uma Reunião ampliada do FONASEFE para 
debater a luta contra a reforma administrativa e a campanha salarial de 2021; 

 
III) Demais encaminhamentos 

 

• Carta aos candidatos a presidência da Câmara e do Senado, elencando o conjunto de projetos 
de interesse dos servidores e apresentando a posição do FONASEFE sobre essas matérias;  

• Aprofundar nas próximas reuniões do FONASEFE o debate sobre a ampliação e as iniciativas 
de uma campanha de comunicação, com possibilidades de novos rateios para garantir uma 
ampla divulgação;  

• Realização, na próxima semana, de reunião do coletivo jurídico das entidades do FONASEFE 
e das assessorias de comunicação; 
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• As entidades devem iniciar uma discussão na base sobre a construção de UMA JORNAA DE 
LUTA; 

• As entidades devem retomar o debate sobre a campanha de Solidariedade;  
 

• Próxima reunião do FONASEFE em 14 de janeiro, ampliada aos movimentos sociais, fóruns 
estaduais e Centrais Sindicais. 
 

 


