
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) – 17/02/2022 
Entidades presentes: 
ANDES-SN (Amauri, Blume), ASSIBGE-SN (Paulo Lindesay), FENASPS (Laura), CONDSEF (Sérgio Ronaldo), 
SINASEFE (Lobão, Diego), SINAIT (Marco Aurélio, Solange), FENAJUFE (Thiago, Fabiano), ASFOC-SN 
(Paulinho), SINAL (Fábio, Tancredi), FASUBRA (Toninho, Zé Maria, Rosângela, Marcia, Gilson, Naara), 
PROIFES (Ana Trindade), CUT (Pedro), SINDMPU (Elizabeth), INTERSINDICAL (Tamyres), CTB (JP). 
Pauta: 

1. Informes 
2. Ato 18/02/22 
3. Plenária dia 23/02/22 
4. Campanha Salarial  

Encaminhamentos 
ATO 18/02/22 

➢ Teremos no ato: Trupe de palhaços, Batucada e Bolo do Mensário  

➢ Ato a partir das 9 h no Bloco P do Ministério da Economia, transmitido ao vivo com base de transmissão o 

NDES-SN. 

➢ Todas as entidades que se disponha a fazer a transmissão cruzada do ato entre em contato com o ANDES-

SN, hoje, até às 15 h. 

➢ As despesas do ato serão rateadas pelas entidades da seguinte forma: 

a) O ANDES-SN encaminhará para todas as entidades um ofício de cobrança no valor de R$ 1.000,00, para 

ser depositado na conta da CNESF administrada pelo ANDES-SN; 

b) Esse depósito deve ser feito imediatamente para que sejam pagas as despesas dos atos, que serão 

sempre prestadas contas e anexadas ao relatório, segue anexo as despesas do ato 1º ato realizado em 

Brasília no 02/02/22. 

c) As entidades que além deste ofício de cobrança necessitarem da nota fiscal deve entrar em contato com 

Lobão (SINASEFE) e/ou Blume (ANDES-SN). 

  

Plenária dia 23/02/22 
 

A Plenária ocorrerá no dia 23/02/22, às 18 h, com inscrição por entidade, com no máximo 10 (dez) representantes. 
A coordenação do ato será das seguintes entidades: SINASEFE, ANDES-SN, CONDSERF, FENAJUFE, FASUBRA. 
 
CAMPANHA SALARIAL 

➢ Fazer uma arte para camisas e faixas da Campanha salarial, como mote os 5 anos sem reajuste e a exigência 
da negociação Já (não será priorizado o índice de 19,99%; 

➢ Estamos orientado a confecção da faixa com a arte nacional da Campanha Salarial e colocar em todos locais 
de trabalho no país. 

➢ Foi feito um debate e foi visto a necessidade de refazer o calendário da Campanha Salarial em função da 
realidade da construção da GREVE nas entidades dos(as) SPF, ficando assim deliberado: 
a) Incorporar o dia 08/03/22, Dia Internacional da Mulher; 
b) Convocar, em conjunto com outros movimentos, o dia 16/03/22, Como dia Nacional de GREVE, com o 

seguinte objetivo: Passar um ultimato ao Governo Federal que se no prazo de 15 dias, os(as) SPF farão 
GREVE GERAL POR TEMPO INDETERMINADO; 

c) A GREVE GERAL POR TEMPO INDETERMINADO será iniciada a partir do dia 30/03/22, respeitando a 
dinâmica de cada entidade. 


