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Reunião do FONASEFE (virtual) – 18/08/2020
Entidades presentes:
ANDES-SN (Eblin, Luiz Blume), CSP-CONLUTAS (Paulo Barela, Adriana, Zanata-assessoria), FENASPS
(Moacir, Deise, Laura), CONDSEF (Rogério, Gilberto), SINASEFE (Lobão), SINAIT (Marco Aurélio),
SINDIRECEITA (Geraldo Pessoa, Ronaldo Godinho), SINAL (Paulo Lino), ASSIBGE-SN (Paulo Lindesay),
CNTSS (Terezinha), ASFOC-SN (Paulo Garrido), SINDIFISCO-NACIONAL (Kurt).
Pauta:
1234-

Informes
Comunicação
Avaliação do Seminário
Reversão das aposentadorias

INFORMES:
ANDES-SN: O ANDES-SN junto com o FONASEFE está organizando uma campanha virtual contra a
transposição do ensino presencial para o Ensino Remoto Emergencial, que acabam por representar uma
desestruturação do projeto de educação superior que defendemos. Hoje vamos iniciar uma campanha de
pressão aos parlamentares contra a aprovação da PLOA com redução de quase 20% dos recursos para
educação federal e também estamos organizando uma campanha contra a reforma administrativa para
sair assim que o documento do governo for para o congresso e estamos na expectativa de que saia uma
campanha conjunta do FONASEFE.
SINDIRECEITA: O Sindireceita, procurando oferecer subsídios, para a construção de um sistema tributário
mais justo que preserve os trabalhadores e busque recursos daqueles que tem condições de contribuir
para financiar os serviços públicos – os mais ricos, lançou estudo que analisa a proposta do Ministério da
Economia sobre o Imposto de Renda.
A absurda proposta retira 110 bilhões da classe média e preserva 600 bilhões do rendimento do capital dos
ricos e super-ricos.
Extinguir as deduções legais ajuda a preservar e manter a agenda de preservar as grandes corporações
empresariais, latifúndios, bancos, etc...
A proposta visa trazer para o centro da pauta central que a questão de financiamento do estado, há ações
muito fortes para evitar o caráter redistributivo e equitativo que deve ter a política de financiamento dos
serviços públicos.
A melhor forma de dizer que não tem dinheiro é secar a fonte de financiamento.
ENCAMINHAMENTOS:



A empresa escolhida para a campanha de comunicação do FONASEFE foi a Cajuína, segundo
manifestação da maioria das entidades que financiarão a campanha.
Na próxima segunda-feira 24/08, às 9h, ocorrerá a primeira reunião com a empresa de
comunicação para organizar os procedimentos de gestão e execução da campanha. As entidades
participantes da campanha devem se organizar para viabilizar a participação dos dirigentes e das
assessorias de comunicação das entidades.
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Para a próxima reunião do FONASEFE, Lobão e Adriana irão apresentar uma proposta de
sistematização dos encaminhamentos levantados pelos GT’s do seminário.
Na próxima reunião será apresentado relatório financeiro das inscrições do seminário e discutido a
utilização desses recursos.
Foram indicadas duas datas para o dia nacional de lutas, que deve ser debatido pelas entidades
nacionais para decisão na próxima reunião do FONASEFE. As datas apresentadas são 22 de
setembro ou 30 de setembro.
FONASEFE irá produzir uma circular e um card para orientar as entidades de base a iniciarem o
processo de organização das plenárias estaduais na primeira quinzena de setembro. As plenárias
devem buscar organizar as iniciativas nos estados relacionados ao dia nacional de luta.
Reponsáveis: Circular – CSP-conlutas; Card - SINASEFE
Sobre as ADI’s em pauta no STF relacionadas a EC 19, o FONASEFE deve levar esse debate grupo
jurídico do FONASEFE e debater com a empresa de comunicação na reunião de segunda-feira uma
forma de dar visibilidade a essa questão na campanha.

