
 

Orientações para a reunião ampliada de 17 de 
fevereiro de 2019 do FONASEFE  

Inscrições: 

 As inscrições serão realizadas SOMENTE PELAS ENTIDADES 
NACIONAIS OU ESTADUAIS DO FONASEFE mediante o 
preenchimento do formulário (ver abaixo) e o pagamento da taxa de 
R$ 30,00 que deve ser feito na conta CNESF, conforme dados 
bancário e instruções presentes no próprio formulário de inscrição. 

 Dados bancários da CNESF/ANDES-SN:  
 

BANCO DO BRASIL 001 
AGÊNCIA: 3599-8 
CONTA CORRENTE: 437.525-4 
Código identificador: 2014-1 
CNPJ: 00.676.296.0001-65 
 

 A inscrição não inclui alimentação ou hospedagem dos participantes 
do evento. A alimentação e a hospedagem deverão ser providenciadas 
pelo participante ou por sua entidade. 

 O formulário e o comprovante de depósito devem ser enviados para o 
e-mail: fonasef@gmail.com  até o dia 14 de fevereiro de 2019. 

 
 Os telefones para contato são: Rogério Expedito (61) 99965-0025 

e/ou Eduardo Zanata (61) 98266-0255/ (61) 3321-0998  
 

 OBS: Em anexo a Pauta da Campanha Salarial de 2018, bem como texto aprovado na 

ultima Reunião Ampliada do FONASEFE, como sugestão para discussão nas plenárias 
e reuniões setoriais das entidades. Ressaltamos que é importante ainda fazerem a 
discussão de calendário e data para lançamento da Campanha Salarial de 2019. 

 
 
 



 
 

DÚVIDAS E INFORMAÇÕES: 

 

Rogério Expedito (61) 99965-0025  

Eduardo Zanata (61) 98266-0255 

 

e-mail: fonasef@gmail.com 

 

A Reunião Ampliada do FONASEFE será realizada no Hotel San Marco -  Setor 
Hoteleiro Sul - Quadra 05 em Brasília – DF no dia 17 de fevereiro de 2019.  

 
 

O Hotel oferece os seguintes preços para participantes do Evento: 
  
 
DIÁRIAS COM CAFÉ DA MANHÃ: 
 

 Apartamento standard individual ------------------------------------------R$ 190,00 
 Apartamento standard duplo -----------------------------------------------R$ 200,00 

 
 
Os valores acima serão acrescidos de 10% (dez por cento), referente à taxa de serviço.  
 
 

COMODIDADES 
 

Apartamentos equipados com moderníssimas TV´s LCD a cabo com grande variedade de 
canais, quartos para hóspedes com mobilidade reduzida, camas super king, carpetes com 
composto especial antialérgico, carpete de madeira e piso frio, ar condicionado tipo split, 
frigobar, cofre digital, secador de cabelos, iluminação, internet wireless, acesso aos quartos 
com cartões magnéticos de segurança, tranca interna, piscina, elevadores com sons de 
música em todos os pontos do Hotel, garagem privativa e amplo estacionamento. 
 
Os interessados devem entrar em contato com a Gerência de Vendas através do telefone 
(61) 2103-8444 e do e-mail vendas@sanmarco.com.br, para quaisquer informações 
complementares. Informando ser participante do Seminário. 

 



 

Programação da rEUNIão amPLIada do 

FoNasEFE dE 17 FEVErEIro dE 2019. 
 
Local: Hotel San Marco -  Setor Hoteleiro Sul - Quadra 05, Brasília – DF.  

Data: 17 de  fevereiro de 2019. 

Objetivos:  

 

1- Fazer a avaliação da conjuntura analisando os aspectos políticos e econômicos  do governo atual,  
seus  impactos nas mudanças do estado brasileiro buscando unidade de ação e estratégias de 
enfrentamento e de luta; 

2- discutir e debater a pauta da campanha salarial 2018 adequando-a a nova realidade bem como 
estabelecer um calendário de luta em defesa dos servidores e dos serviços públicos.  
 

8h - Inicio do credenciamento 

- 8.30h MESA - ASPECTOS CONJUNTURAIS: DESAFIOS POLÍTICOS, 

ECONÔMICOS E JURÍDICOS A SEREM ENFRENTADOS PELO MOVIMENTO SINDICAL  

Abordagens sobre: 

1- O novo cenário político e legislativo apos as eleições; (DIAP) - 25 MIN 

2- Os aspectos econômicos a serem enfrentados pelo novo governo e suas implicações para a sociedade; 
(DIEESE) 25 MIN 

3- Como o movimento sindical tem atuado na conjuntura atual e quais as propostas - (UM 
REPRESENTANTE POR ENTIDADE TITULAR DO FONASEFE) 2 horas. 

- 11h30min -  ALMOÇO  

REUNIÂO  DOS REPRESENTANES DAS ENTIDADES PARA SISTEMATIZAR PROPOSTAS E 
ENCAMINHAMENTOS DAS PLENARIAS DAS ENTIDADES. 

- 13h30min – PLENARIO DE AVALIÇÃO DA CONJUNTURA 
(30 Inscrições proporcionais às bancadas presentes de 3min)  

-15h30min – PLENÁRIO PARA APRESENTAÇÃO E 

CONSOLIDAÇÃO DAS PROPOSTAS E ENCAMINHAMENTOS 

- 16h30min -   ENCERRAMENTO         



 

 

 

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO 
 

INFORMAÇÕES  

 A taxa da Reunião Ampliada é: 
 
  

Após preencher os dados acima, salve e envie juntamente com o Comprovante de Depósito  para o e-mail: 
fonasef@gmail.com  

ENTIDADE NACIONAL   E  
RESPONSAVEL PELA INSCRIÇÃO 

 

EINTIDADE DE ESTADUAL   E  
RESPONSAVEL PELA INSCRIÇÃO 
 

 

TELEFONE /EMAIL    

1 - NOME DO PARTICIPANTE  

ORGÃO / ESTADO  

TELEFONE /EMAIL    

2 - NOME DO PARTICIPANTE  

ORGÃO / ESTADO  

TELEFONE /EMAIL    

3 - NOME DO PARTICIPANTE  

ORGÃO / ESTADO  

TELEFONE /EMAIL    

4 - NOME DO PARTICIPANTE  

ORGÃO / ESTADO  

TELEFONE /EMAIL    

5 - NOME DO PARTICIPANTE  

ORGÃO / ESTADO  

TELEFONE /EMAIL    

6 - NOME DO PARTICIPANTE  

ORGÃO / ESTADO  

TELEFONE /EMAIL    

7 - NOME DO PARTICIPANTE  

ORGÃO / ESTADO  

TELEFONE /EMAIL    

R$ 30,00 


