
1º ENCONTRO DOS TRABALHADORES DO SETOR 

PÚBLICO NO ESTADO DE SÃO PAULO 

 As entidades que compõe o Fórum, reunidas no dia 16/02/2018 no Sindicato dos 

Metroviários para compreender e organizar as lutas comuns no próximo período através 

da discussão da base intersindical deste Fórum, compreendem o momento decisivo de 

resistir a ataques que ameaçam destruir o Estado público, e consequentemente o 

serviço e a  própria figura do servidor público, que ameaçam, ainda mais, a classe 

trabalhadora como um todo nas mais diversas frentes de ataques, como a Previdência, 

a estabilidade no serviço público e o direito de se organizar, entre tantos. E nesse 

sentido, deliberou através do consenso uma pauta a ser desenvolvida pelos seus 

membros da forma mais articulada possível, no sentido de desenvolver um 

protagonismo efetivo de acordo com suas possibilidades e de se somar nos vários 

protagonismos encabeçados por outras frentes. 

 Destacamos alguns eixos centrais de luta. Primeiramente a luta pela Previdência. 

Mas há outros eixos que conforme o momento também ganham relevância imediata 

diante dos ataques generalizados. Lutar é um direito e Estabilidade são dois eixos 

igualmente importantes na atualidade. Outros eixos de luta importantes para os 

trabalhadores são: em defesa do serviço público, realização de concursos públicos, luta 

contra a precarização, saúde do trabalhador, revogação da Reforma Trabalhista, 

revogação da Lei de Terceirização, Revogação da EC95, contra o assédio moral e sexual. 

 Os partícipes do Fórum DEMANDAM AO FONASEFE E A ASSEMBLEIA NACIONAL 

DOS TRABALHADORES, que indiquem um dia nacional de lutas para construção da greve 

geral. 

 Fazem as seguintes MOÇÕES DE APOIO E DE REPÚDIO: 1) Pela prisão dos 

dirigentes da Vale, sua reestatização sem indenização e imediata indenização para as 

vítimas de Brumadinho; 2) contra o desmonte da Justiça do Trabalho; 3) Apoio às lutas 

quilombolas e indígenas nas suas lutas pela demarcação; 4) criminalização da LGBTfobia; 

5) contra o fechamento de agências do INSS; 6) pela manutenção dos adicionais 

referentes à saúde do trabalhador; 7) pela manutenção do benefício de prestação 

continuada vinculado ao Salário Mínimo; 8) pela retomada imediata das perícias no 

IPEN; 9) contra o fechamento das agências e gerências do Ministério do Trabalho. 

 Os partícipes do Fórum se comprometem a construir o seguinte CALENDÁRIO DE 

LUTAS:   

1) participação no FONASEFE dia 17/02; 

2) representação na Assembleia de greve dos servidores municipais dia 19/02 às 14hs 

em frente à prefeitura de São Paulo;  

3) participar da Assembleia Nacional dos Trabalhadores dia 20/02 às 10hs, Praça da Sé;  



4) participar no debate sobre Reforma da Previdência e Dívida Pública promovido pela 

CSP-CONLUTAS dia 25/2 às 19hs na Rua da Glória, 152;  

5) participar da próxima reunião deste Fórum dia 27/02 às 19:30 no SINSPREV;  

6) acompanhar e construir ações referentes ao provável julgamento no STF dia 27/02 

que pode ferir de morte a estabilidade e o plano de carreira dos servidores públicos em 

todas as esferas;  

7) participar do 8M;  

8) participar do Ato por um ano da morte de Marielle no dia 14/03 às 16hs no MASP;  

9) construir através de uma solidariedade ativa, por meio de ações, um dia estadual de 

apoio à greve dos municipais da cidade de São Paulo, e que tenha como data a próxima 

assembleia a ser definida na do dia 19/02. 

 Estamos certos que a qualidade da construção desse plano de lutas gerará passos 

ainda maiores em direção à necessária resistência aos ataques brutais que a classe 

trabalhadora vem sofrendo. Reiteramos ainda a necessidade de Encontros Regionais 

para discutir e aprofundar os eixos de luta que devem nortear nossas ações coletivas, 

bem como confecção de material para esclarecimento da população e campanha pelo 

serviço público e contra os crescentes assédios, inclusive moral e sexual, que vem 

acontecendo nas categorias. Na luta companheiros, ninguém larga a mão de ninguém!                                                     

ENTIDADES ORGANIZADORAS   

              

       

                         

       

Também estiveram presentes trabalhadoras e trabalhadores das bases das seguintes 

entidades sindicais: SSMP- Sindsaúde - Apaer - Aprofem – Sindquinze – Sindsep – 

Sindcop - STS pmp – Sintusp - Sindserv SBC- Sindema - Simpeem - TCE- Correios - Unsp - 

CSP Conlutas - CUT 


