
Reunião Ampliada do FONASEFE com entidades e movimentos 

Data: 14/09/2016 

Local: Tenda da Jornada de Lutas, Esplanada dos Ministérios, Brasília. 

Mesa: Centrais Sindicais (CSP-CONLUTAS, CUT, CTB, Intersindical), ANEL e FENET 

Pauta: 

1. Balanço da jornada de lutas (Falas dos representantes das entidades nacionais e 

movimentos apoiadores). 

2. Encaminhamentos para continuidade da luta. 

Balanço da jornada de lutas (Falas dos representantes das entidades nacionais e movimentos 

apoiadores) 

O balanço das atividades foi considerado muito positivo pelas entidades presentes, sobretudo em 

relação a marcha do dia 14 de setembro, que teve uma presença de aproximadamente 10 mil 

pessoas. A tônica foi a unidade para enfrentar os projetos de ajustes fiscais (PLP-257/16, PEC-

241/16), as reformas da previdência e trabalhista e contra a Lei da Mordaça. Nesse sentido, esse 

momento se constitui em uma alavanca para avançar na organização dos trabalhadores, construir 

novas mobilizações e enfrentamentos e abre o caminho para fortalecer o chamado à Greve Geral. 

Encaminhamentos para continuidade da luta 

Após as falas, a mesa encaminhou uma proposta de consenso global, construída pelas entidades 

do FONASEFE e Centrais Sindicais, qual seja: 

1. Participar e organizar os atos dos dias 22 e 29 de setembro com paralisações, manifestações e 

atos públicos, de acordo com as condições objetivas de cada um dos setores que compõem esse 

fórum; 

2. Seguir trabalhando a necessidade e perspectiva de construir a Greve Geral, reafirmando o 

chamado às Centrais Sindicais que a convoquem o mais rápido possível; 

3. Construir um Dia Unitário e Nacional de Lutas na segunda quinzena de outubro, evitando a 

dispersão e pulverização de datas, fortalecendo a unidade de todos os trabalhadores. A data 

precisa fica em aberto para que seja definida em conjunto com as Centrais e organizações dos 

mais diversos segmentos da classe trabalhadora; 

4. Realizar a próxima reunião do FONASEFE no dia 20 de setembro, no ANDES-SN, 14 horas. Pauta: 

1. Informes das entidades; 2. Balanço da jornada de lutas; 3. Calendário e organização das tarefas 

aprovadas na reunião ampliada. 

Observação: Relatório elaborado por Paulo Barela (CSP-CONLUTAS). 

Brasília, 14 de setembro de 2016. 


