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Reunião do FONASEFE (virtual) –21/07/2020 

Entidades presentes: 

ANDES-SN (Eblin, Luiz Blume),ASSIBGE(Cleide) CNTSS (Terezinha de Jesus Aguiar  FASUBRA 
(Marcelino Rodrigues da Silva), CSP-CONLUTAS (Paulo Barela), FENASPS (Moacir, Deise), 
ASFOC-SN (Paulinho), CONDSEF (Rogério), SINASEFE (Lobão), SINAIT (Marco Aurélio), 
SINDIRECEITA (Geraldo Pessoa), SINAL (Paulo Lino), FENAJUFE (Fernando Freitas- Engelberg 
Belém), SINDIFISCO-NACIONAL (Kurt Krause).  
 
Pauta: 

1- Informes. 

2-  Seminário do FONASEFE 

3- Organização da Comunicação 

4- Live do FONASEFE 

5- Organização das Entidades. 

 

RELATORIO REUNIÃO FONASEFE DIA 21 DE JULHO DE 2020. 
 
 

INFORMES DAS ENTIDADES: 
 
 
ANDES: 

O ANDES-SN está voltado para a organização do 8o CONAD Extraordinário, uma 
instância nacional intermediária do Sindicato Nacional, que vai acontecer nos dias 30 e 31 
de julho de 2020 com pauta única para prorrogação do mandato da atual diretoria. A 
preparação exige assembleias de base, que estão sendo realizadas online. Também estamos 
com o debate central na categoria sobre o ensino remoto, uma vez que uma boa parte das 
instituições de ensino superior estão, de diferentes formas, buscando impor (continuação 
ANDES-SN) a retomada do ensino de forma remoto, o que para nós é considerado um 
rebaixamento do sentido pleno da educação. Por isso continuamos defendendo o 
isolamento social e a não transposição do ensino presencial para o remoto. 
 
INFORME DA ASSIBGE 
  
Reuniões periódicas para debater, conjuntura, campanha Fora Bolsonaro, Teletrabalho e 
questões internas. Ao mesmo tempo orientando os núcleos sindicais que façam reuniões 
para informar e discutir com a base sobre o Trabalho Remoto. Realizamos uma pesquisa 
sobre os Impactos do Teletrabalho durante a Quarentena do Covid - 19.  Concluímos o 
relatório dos resultados e hoje faremos uma Live com a divulgação e avaliação sobre "Os 
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impactos do Teletrabalho para os trabalhadores do IBGE". Amanhã teremos outra Live 
organizada pelo núcleo Chile da ASSIBGE-SN com o objetivo de   aprofundar as discussões 
sobre o Trabalho Remoto. A direção do IBGE vem informando aos trabalhadores que estão 
preparando o protocolo de retorno ao trabalho presencial, ainda sem data definida mas já 
com a intenção de convocar os servidores para seus postos de trabalho. A ASSIBGE-SN como 
representante dos trabalhadores, solicitou através de ofício para a direção do IBGE a sua 
participação na discussão e construção do protocolo de retorno, pois considera bastante 
preocupante o retorno ao trabalho presencial em meio a pandemia expondo as vidas das 
pessoas. 
 
Informes da CSP-CONLUTAS 
1. Participação na jornada de lutas pelo Fora Bolsonaro, dias 10, 11 e 12/07, e realização de 
Live no final do dia 10/07. A Central também teve representação marcante na Plenária 
Nacional e Plenárias Regionais, dia 11/07, e realização de algumas carreatas no RJ e SP, dia 
12/07. 
2. Realização durante o mês de julho de 16 Setoriais Temáticos que reuniram mais de 400 
pessoas nessas diversas reuniões. 
3. Realização da Reunião da Coordenação Nacional da CSP-CONLUTAS nos dias 24 e 25 de 
julho. Nesta reunião vai ser discutido a situação política e econômica no Brasil e no mundo 
e votar uma resolução de conjuntura, atividades e calendário de lutas. 
4. A Central está articulando junto às entidades e movimentos que compõe a Campanha do 
Fora Bolsonaro uma nova reunião nesta semana para definir sobre um novo dia nacional de 
lutas, no 7 de agosto conforme definido pelas Plenárias Regionais de 11/07. 
 
Informes da CNTSS 
 
1) Retomando a participação nas reuniões do FONASEFE, estamos enfrentando muitas 
dificuldades, porem as novas tecnologias que ainda estamos apreendendo a usar, 
possibilitou a realização destas reuniões por vídeo conferencia,  

02) A CNTSS tem ampliado seu leque de ações, pois essa base está lidando diretamente na 
linha de frente do combate ao Coronavid, isso na saúde;   

03) no INSS as coisas estão bem complicadas, pois a Direção Central insiste na reabertura 
das APSs, porém não dispõe da segurança dos EPIs e dos EPCs para o retorno do trabalho 
presencial;     

04) às mais de 1600 agências em todo Brasil, seguramente não oferecem a segurança 
necessária para o trabalho presencial; 

05) dificuldades com o acúmulo de perícias médicas, principalmente as de prorrogação 
podem concorrer para transtornos de toda ordem nas portas as Agências:          

06) os gerentes locais não sabem como lidar com isso, não tem por conta da agenda dos 
médicos e não tem respostas conclusão, vai recair naqueles/as que estão na linha de frente 
quem?? Já disseram que é tarefa dos vigilantes;          
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07) Até a presente data os EPIs e os EPCs não chegaram nos locais de trabalho; 

08) temos tido reuniões na DG/INSS, pouco ou quase nada avançou em torno de demandas 
sobre a GDASS e nova metodologia de aferição, trabalho remoto, teletrabalho impactam 
negativamente no comprimento das metas   para pagamento da GDASS, é muita coisa 
acontecendo ao mesmo tempo e rolo compressor avança no processo de reestruturação do 
INSS; 

09) Tem um Projeto que está sendo gestado no Ministério da Economia, há algum tempo 
para implantação com modificações profundas nos processos e relações de trabalho no 
INSS, além de impactar na carreira do seguro social, 

08) na saúde as coisas ficam por conta de um Ministério há mais de dois meses sem o titular 
da pasta; 

  
INFORMES FENASPS 
 
 A FENASPS está em processo de intensificado de mobilização dos servidores para 
enfrentar a decisão do INSS que insiste em reabrir as unidade de trabalho a partir de 03 de 
agosto, na plenária da Federação foi aprovado Estado de Greve Sanitária. Nos próximos dias 
teremos reuniões com INSS e Ministerio da Economia.  
 Além de enfrentar a guerra contra a pandemia, alguns profissionais do Serviço Social, 
bem como os servidores da equipe multiprofissional que trabalham no setor de reabilitação 
profissional, estão sofrendo pressão a fazerem serviços e cursos para exercer atribuições 
diferentes daquelas pelas quais foram contratados e não possuem formação acadêmica para 
a tarefa. No decorrer desta semana está previsto audiência especifica com a Direção do INSS, 
com os representantes do CONFITO, CFESS e outros Conselhos Profissionais. 
 Os trabalhadores da Saúde conseguiram a prorrogação da avaliação de desempenho 
institucional para ser feita em período posterior a pandemia. Nos hospitais Federais e 
também para os servidores que exercem trabalho de campo, ainda temos problemas no 
pagamento do adicional de insalubridade e periculosidade.  
 O INSS até presente data recusou a fornecer o total de servidores que estão afastados 
por doenças profissionais, incluindo o COVID-19, em entrevista a um órgão de imprensa 
Presidente do instituto falou em 296 casos de Contaminados, incluindo os que ocorreram 
na direção central. O órgão possuiu 63% dos trabalhadores na faixa de risco, seja por idade 
ou porque possuem quadro de saúde com alguma comorbidade. Com a queda da MP 922, 
silencio total de aposentados militares e outras categorias de aposentados que foram 
contratados para trabalho como terceirizados. 
 O governo publicou portaria 1.300, para projeto piloto de unificação dos serviços do 
INSS, STRAB – Secretaria de Relações do Trabalho e Ministerio da Economia, visando a 
Criação de uma nova Agencia Federal de Serviços, que poderá incluir outros órgãos também. 
 Na reforma Constitucional PEC 103/2019, foi estabelecido o prazo de dois anos 
portanto até 2021, para a instituição do regime de previdência complementar na forma dos 
§§ 14 a 16, e para a adequação do órgão ou entidade gestora único do RPPS ao § 20, todos 
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do art. 40 da Constituição Federal.8 de jun. de 2020. O INSS e o Ministerio da Economia, 
fizeram Grupo de Trabalho, e foi encaminhado para Casa Civil e demais setores correlatos, 
uma minuta com a proposta para Criação da ENTIDADE GESTORA ÚNICA. A Federação vai 
fazer este debate com os trabalhadores e governo, pois estas ações poderá ser o fim do 
INSS, que já tem milhões de problemas, como a autarquia gestoras dos benefícios 
previdenciários e do orçamento da Seguridade Social.  
 A FENASPS vai realizar reunião da Direção e organizar o calendário de luta do próximo 
período. Deverá realizar nova Plenária Nacional até 01 de Agosto; 
 
  SINASEFE 
 
Fez a sua 163 PLENA a leitura majoritária foi que a atividade foi muito vitoriosa dentro do 
quadro de PANDEMIA. Discutimos a volta do calendário escolar e tiramos a seguinte posição: 
1) Qualquer tentativa de retorno ao trabalho presencial vamos responder com GREVE, com 
a consigna PARA PELA VIDA até termos a segurança sanitária anunciada por entidades da 
saúde como CEBES e FIO CRUZ; 
2) Somos contra o Ensino Remoto como substituição do Ensino Presencial, pois, esse modelo 
não garante a participação dos nossos (as) alunos (as), não garante a qualidade do nosso 
trabalho e não respeita as condições individuais dos servidores. Para esse enfrentamento 
faremos uma campanha nacional denunciando a precarização do trabalho e iremos até a 
última consequências com desde ações judiciais como construir uma GREVE em defesa da 
manutenção do calendário. 
3) Estamos propondo construir um movimento nacional com as entidades da educação 
contra o Ensino Remoto. No dia 22/08 teremos uma segunda plenária para discutir o fim do 
mandato da Direção Nacional e a volta do calendário escolar. 
 
 
RESOLUÇÕES DA REUNIÃO 
 

01 - CONVOCAR A VIDEOCONFERENCIA DO FONASEFE: 

A Programação do Evento VIDEO CONFERÊNCIA Organização: FONASEFE Data: 05 a 
07 de Agosto 2020 Público Alvo: Dirigentes Sindicais das entidades do Setor Público Federal 
do Fonasefe Objetivos: - Promover o debate dos ataques do governo Bolsonaro ao Estado 
Democrático de Direito e suas consequências para a sociedade Brasileira. - Promover 
avaliação política da conjuntura atual, nivelando conhecimentos quanto ao cenário de 
destruição do Estado brasileiro, projetado através das privatizações, Reformas da 
Previdência e Administrativa. 
 Poderão inscrever delegados de base todas as entidades do com filiação ou da base 
FONASEFE. Sejam estes vinculadas ao Governos ESTADUAIS E MUNICIPAIS base das 
entidades do Fórum dos Servidores Federais, na seguinte proporção:  20 Representantes 
das Entidades Nacionais e até 05 representante por entidades Estaduais 
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Se alguma entidade das Entidades dos Estados e municípios quiserem participar 
poderão estar como convidadas. 

As entidades vão definir quais serão os representantes que estarão na organização e 
participaram das mesas e dos debates da Conferencia, sendo distribuídos nas seguintes 
áreas: 

 
A -ADMINISTRAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA   
B - Setor da Educação   
C – Setor Saúde/Seguridade Social   
D – Controle Arrecadação e FINANÇAS 
E – CIENCIA E PESQUISA –   
F – Setor do Judiciário -   

O DIEESE vai fazer exposição sobre o TELETRABALHO NO SERVIÇO PUBLICO 

02 - COMUNICAÇÃO 

 Os membros da Comissão que estão discutindo a contratação de empresa que vai 

elaborar a campanha em defesa dos Serviços Publicos enviaram para as entidades os valores 

dos orçamentos para análise e adesão a campanha, que será discutida na próxima reunião 

do Fonasef dia 28/07. 

03 -  LIVE FONASEFE 

Será realizada Live na próxima quinta-feira (23/07), às 18h, com os representantes de 

todas as entidades convocando a base para participar do seminário do FONASEFE. O fórum 

orienta as entidades que evitem marcar outras lives nesse mesmo dia e horário; 

04 - REUNIÃO ASSESSORIAS JURIDICA FONASEF: 
  Foi mantido a realização de reunião da Assessoria Jurídica do FONASEFE seria 
importante para avaliar as consequências para os trabalhadores. Reunião do Jurídico 
FONASEFE Consultar os advogados para verificar a melhor data desta reunião dos 
Advogados também irão sugerir a pauta mais completa, avaliando-se também os seguintes 
pontos: 

a) MP 922 (que caducou): quais os efeitos de quando está ativa e as perspectivas de que 
se transforme em projeto de lei, uma lei complementar 
b)  MP 936 
c) Decisões dos tribunais: redução salarial, não julgar ação de lockdown, pandemia etc   
 

 
FORUM DAS ENTIDADES DOS SERVIDORES PUBLICOS FEDERAIS.   


