Encaminhamentos da 6ª Reunião da
Direção Nacional
CONJUNTURA:
 Publicação de texto no site do Sinasefe, no sentido de reforçar nas bases
a prioridade da realização da Greve Geral do dia 30/06 e orientando para
o ESQUENTA para a Greve Geral, com mobilizações e panfletagens nos
estados, no dia 20/06. (Cátia e Paulo Reis).
 Encaminhar ofício ao MEC, MPOG solicitando esclarecimentos quanto à
questão orçamentária e liberação de descontingenciamento 2017
(Cristiane).
 Ofício ao Conif solicitando esclarecimento e posicionamento deste com
relação à situação orçamentária da rede (Cristiane).
 Ato público em pleno do Conif, em Brasília ou não, com apoio da base
local.
 Discussão do PCCTAE (reabertura de prazo de adesão das IF’s Militares e Exterritório, aplicando-se também aos 70 docentes PUCRCE - Plano Único de Classificação e
Retribuição de Cargos e Empregos).






Em todas as mesas de negociações.
Pressão sobre os parlamentares com relação a LOAS 2018.
Convidar as centrais sindicais CUT e CSP para a mesa de conjuntura da
próxima Plena.
Indicar à próxima Plena que seja feito o debate sobre as Diretas Já e/ou
Eleições Gerais;
Os plantões passarão a publicar, temporariamente, devido à conjuntura
atual, informativos semanais (Informativo do Plantão) no site, em
formato padrão e editável, sem área de editorial. Caberá posicionamento
apenas sobre temas de reuniões ou atividades em que o plantão
participar.

REPRESENTAÇÃO GT PORTARIA 17 SETEC/MEC:
 A representação do Sinasefe no GT será de dois coordenadores gerais
docentes e a pasta de docentes. A pasta de docentes pode abrir mão da
sua vaga para um membro da CND.
 Em função da instabilidade da conjuntura, a DN indica à próxima Plena
que avalie a possibilidade de que nesse momento as plenas sejam

realizadas com mais freqüência. A plenária de julho deverá indicar a data
da próxima plenária.
 A DN reitera a solicitação de audiência com secretária da Setec.
CAMPANHA SALARIAL:
 Elaboração de nota explicativa à base divulgando índice de reajuste
apontado pelo Dieese, bem como a movimentação do Fonasefe com
relação à realização de Seminário para o mês de julho.
SITUAÇÃO FINANCEIRA DA DN:
 A DN rediscutirá e fará reajustes no plano financeiro do Sinasefe.
 A DN, a partir de julho de 2017 passará a fazer reserva mensal para
Fundo de Greve, no valor de 1% da arrecadação.
 A DN indica que a próxima plena faça um debate sobre a criação de um
fundo de mobilização, com o repasse de 3%.(texto – João e Paulo Reis).
 Criação de Comandos de Mobilização nacional e locais.
OUTRAS PROPOSTAS:
 A DN aprovou nota de apoio às entidades que se desligaram do Fórum
Popular de Educação.
ENCAMINHAMENTOS DAS RESOLUÇÕES DE PLENAS ANTERIORES:
 Nota da DN reafirmando a importância da participação da base
constituição de comitês populares contra as Reformas trabalhista e
previdenciária. (Janaína)
 Levantamento junto às seções quanto ao andamento junto à base, com
relação à Consulta popular da auditoria da dívida. (Cátia)
 Solicitar através de formulário com os encaminhamentos de plenas, que
a base informe quais encaminhamentos já estão sendo operacionalizados
quanto à criação e funcionamento dos Comitês e o andamento da Consulta popular da
auditoria da dívida (Cátia).

ENCAMINHAMENTOS DAS RESOLUÇÕES DE CARREIRA:
 Agilizar a recomposição da CNS e que os coletivos que estão fazendo
remanejamento definam o nome ao longo desta semana, para a
recomposição da pasta CND e CNS para concluir os encaminhamentos
aprovados em plena.

 Reunião da CND e CNS dias 05 e 06 de julho para reestruturar o
seminário e apresentar na 150ª plena.
 Levantamento junto aos Institutos para verificar qual ainda não tem a
CIS, para que o Sinasefe possa auxiliar na implementação (Welinton).
 Conforme solicitação da CNS, o seminário sobre Carreira TAE será adiado
para agosto, com data a ser definida na 150ª Plena.
EMPRÉSTIMO À CSP CONLUTAS:
 Aprovada a antecipação do valor das inscrições dos delegados do
Sinasefe ao congresso da CSP Conlutas, no valor de até 20 mil reais.
ENCAMINHAMENTOS DAS RESOLUÇÕES DE COMUNICAÇÃO:
 Comissão da DN para dialogar com o Sintef/GO, visando à possibilidade
de refiliação ao Sinasefe, assessorada pelo jurídico nacional (Paulo Reis,
Silvio e Xavier).
 Comissão com um representante por chapa, para discutir realização de
campanha de filiação no PR e demais estados da federação que ainda
não têm sindicato, a exemplo de Abelardo Lúcio no Paraná. Essa tarefa
deverá ser em conjunto com a Comunicação e CAF para a viabilidade de
confecção e custo com material. (Cátia, João, Roberto Wallace, Cristiane
e indicação por membro do Pão e Rosas).
 Encaminhar a campanha contra o assédio moral ao Jurídico
Comunicação. Sugestão de vídeo animado sobre a cartilha do assédio.

e

 Articular submissão de projetos integrais junto ao Iphan para produção
de vídeo contra o assédio moral, sem custo para o Sinasefe (Elder).
 Levantamento minucioso dos empresários parlamentares que devem à
Previdência (Paulo Reis).
 Orientação às bases para que articulem nos estados e municípios através
dos comitês e fóruns a realização de atividades nos diretórios de partidos
dos parlamentares.

 Buscar informações se a cartilha da Reforma da Previdência da CSP Conlutas
encontra-se atualizada para divulgar/indicar para as bases; verficar
custo (Paulo Reis).
 Nota esclarecedora do jurídico do Sinasefe sobre decisão que acabou
com adesão ao Funpresp e encaminhar aos setores de gestão de pessoas
e para toda a base (João e Jurídico).
 Verificar a tramitação da PEC 555 (Micilândia).
 Com relação à contratação do diagramador a DN decide pela suspensão
da consulta e remete a discussão à próxima plena.
ENCAMINHAMENTOS DAS DEMANDAS JURÍDICAS:
 O jurídico orienta às seções que encaminhem ofício solicitando às
reitorias esclarecimentos sobre o orçamento, o que cada campus está
recebendo, o que foi contingenciado e o que tem a ser executado.
Publicizar a toda base. No caso de negativa será utilizada a Lei de Acesso
á Informação.
 O Jurídico solicitará orientações à assessoria jurídica para ver quais
procedimentos devem ser adotados a partir de agora, com relação aos
casos de servidores que sofreram punições excessivas por parte DOS
Institutos.
ENCAMINHAMENTOS DAS DEMANDAS ESPECÍFICAS DA REDE:
 Fazer chamado às bases, na 150ª Plena para a necessidade que sejam
promovidos debates nos campi com relação ao modelo de educação
(material – Socorro e Ronaldo).
 Realizara ato de escracho ação conjunta com a Conlutas, CUT e outras
entidades com relação ao PL 116/2017, em Sergipe, contra o mandato
da senadora Maria do Carmo do Nascimento Alves, proponente do
referido PL (Paulo Reis, Welinton, Cristiane, Sergio (PB).
 Realização de campanha nacional contra o ponto eletrônico

NOTAS APROVADAS

GREVE GERAL DIA 30 DE JUNHO – PRIORIDADE DA CLASSE
TRABALHADORA
A Direção Nacional do Sinasefe, reunida nos dias 17 e 18 de junho
orienta às bases do Sinasefe que a nossa prioridade, consoante a deliberação
da plenária 149ª, é a realização da greve geral dia 30 de junho.
Nesse sentido, é preciso intensificar as mobilizações e apoio a todos
os movimentos sociais, estudantis e populares para a realização da greve geral
dia 30 de junho. Compreendemos que é possível derrotar as reformas e
colocar para “Fora, Temer”. No entanto, para isso, é necessária a realização de
uma nova greve geral, que seja mais forte que a do dia 28 de abril. Essa greve
geral parou mais de 40 milhões de trabalhadores e trabalhadoras e causou
prejuízos aos patrões que querem retirar os nossos direitos na ordem 40
bilhões; assim, precisamos repetir isso no dia 30.06.
A nossa próxima greve geral deve ter a radicalidade e a unidade das
lutas já desenvolvidas neste ano. Temos muito orgulho da unidade de ação
desenvolvida nos dias 8.03, 15.03, 28.03, 31.03, da greve geral dia 28.04 e
mais recentemente a ação de ocupa Brasília dia 24.05, que contou com mais
de 150 mil pessoas. Lutas que mostram a disposição da classe trabalhadora
em derrubar as reformas e Temer.
Na tônica deste espírito de luta, chamamos todas as bases do
Sinasefe a intensificarem a mobilização e realizar, no dia 20 de junho o
“esquenta” com panfletagens e mobilizações. Nos locais que ainda não
ocorreram assembleias, orientamos que as seções façam o quanto antes e
aprovem a realização da greve geral dia 30 de junho.
Todos e Todas à Greve Geral!

Contra a Reforma da Previdência! Contra a Reforma Trabalhista! Contra as
Terceirizações! Contra o PLS 116/2017! Fora Temer e todos os corruptos do
Congresso Nacional!
Preparem suas faixas e bandeiras para ocuparmos as ruas por nenhum direito
a menos.
DIREÇÃO NACIONAL DO SINASEFE

Aprovada nota de apoio ao servidor demitido da Caesb, por perseguição e
encaminhar ao gabinete do presidente da Caesb, à Conlutas e demais
entidades. E fazer foto da DN com # Somos todos Catitú.

Brasília – DF, 18 de junho de 2017.
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