Entidades presentes:
- ANDES-SN
- ASSIBGE
- ASFOC-SN
- CONDSEF
- CSP-Conlutas
- CUT
- FASUBRA
- FENAJUFE
- FENASPS
- PROIFES
- SINAIT
- SINAL
- SINASEFE
- SINDIRECEITA

Pauta:
- Avaliação
- Organização da semana do dia 28/10
- Próximos passos

Encaminhamentos:
- Manutenção da mobilização em Brasília até dezembro; terças, quartas
e quintas;
- Orientação do Fonasefe de dar ritmo e continuidade na representação
em Brasília, dosando a representatividade se necessário para assegurar a
capacidade de mantermos até dezembro;
- Intensificar a pressão no aeroporto na terça (26) e no anexo II com
atividades de impacto: mala com dinheiro no aeroporto; quadrilha do laranjal no
anexo II
- Manter a reunião presencial da operativa nas terças.

- Produção de um novo vídeo defendendo os serviços públicos e
denunciando os desmontes;
- Realização de atividade de mobilização no dia 28 em Brasília pela
manhã;
- Realização de atividades nos Estados no dia 28;
- Integrar a pauta da luta contra a privatização dos Correios;
- Exposição fotográfica sobre a importância dos serviços públicos para
colocar no Anexo II;
- Manter as audiências públicas nos estados e municípios;
- Construção de uma plenária nacional dos servidores públicos
municipais, estaduais e federais para novembro/21;

Sugestão de Cronograma de Reuniões
Quintas-feiras: reunião presencial em Brasília na sede do ANDES (próxima
semana excepcionalmente por conta dos atos do dia do servidor em Brasília e
nos estados a reunião presencial seria na quarta feira as 11h)
Sextas-feiras reuniões virtuais: 8:30 (FONASEFE); 14:30 (FÓRUM DAS
CENTRAIS)

Programação:
25/10 (16h) – aeroporto
26/10 (7h) - aeroporto
26/10 (14h) - vigília Anexo II
27/10 (9h) – Concentração no Espaço do Servidor
27/10 (14h) - Vigília Anexo II; possibilidade de sessão solene ou outra atividade
na Câmara pelo dia do servidor público
28/10 (manhã) - Ato em Brasília do Dia Nacional de Luta
28/10 - Dia Nacional de Luta nos Estados: paralisações, atos, assembleias,
audiências públicas
Primeira semana de novembro: manter a presença em Brasília, na quarta e na
quinta (3 e 4/11), após o feriado de Finados.

