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RESUMO DAS ATIVIDADES DE 21 A 25 DE JANEIRO DE 2019
Na escala de plantões
elaborada pela Direção
Nacional, o plantão de 21 a
25 de janeiro de 2019 seria
formado pela Coordenação
Geral, a diretora Camila
Marques; um membro da
chapa
“SPL/MEI”;
um
diretor representando a
chapa “Sonhar e Lutar”; e
do plantão de base,
representando a seção do
Sindsifpe-PE. Além desses
membros, também estava
na escala o 1º Tesoureiro,
José Luiz Papa.
Pela
chapa
SPL/MEI,
esteve presente o diretor
Sérgio
Rodrigues;
o
representante da CAF, o
diretor Luiz Papa; além da
presença da plantonista de
base, Priscylla Bezerra, do
Sindsifpe-PE.
A
coordenadora
Camila
Marques e o representante
da chapa “Sonhar e Lutar”
não compareceram ao
plantão.
No dia 21, segunda-feira, o
tesoureiro Papa chegou a
Brasília-DF e iniciou seu
trabalho pela CAF, que foi
a análise do parecer do
Conselho Fiscal. O diretor
Sérgio Rodrigues chegou a
Brasília-DF apenas no
horário da noite, não
participando de atividades
no dia 21.

No dia 22, terça-feira, pela
manhã, foi feita uma
reunião entre o diretor de
plantão e o representante
da CAF, para que fossem
discutidas as demandas
daquela semana. Antes,
porém, o diretor Sérgio
Rodrigues
entrou
em
contato, por telefone, com
a Coordenadora Geral de
plantão, Camila Marques,
mas
a
mesma
não
atendeu.
Segundo
informações dadas pelas
secretárias,
a
Coordenadora iria fazer
seu plantão à distância. E
assim os trabalhos foram
iniciados.
Ainda
pela
manhã, os diretores Sérgio
e Papa foram fazer uma
visita ao terreno para
acompanhar a finalização
do trabalho de limpeza,
conforme encaminhamento
do plantão da semana
anterior, e constataram que
havia um enorme buraco
no muro da parte da frente
do terreno. Ficou acertado
com um rapaz que trabalha
na frente do terreno que o
mesmo faria o conserto
dessa parte do muro. Foi
acertado o valor de 700
reais pelo referido serviço.
Em seguida, os diretores
fizeram uma pesquisa de
preço dos ventiladores
para serem instalados nos
quartos
da
casa
do
SINASEFE, conforme tinha

sido encaminhado pelo
plantão anterior. No final da
manhã, a pesquisa de
preço dos ventiladores foi
concluída e uma consulta
por e-mail foi lançada para
toda a DN, sobre a compra
e
instalação
desses
ventiladores.
À
tarde,
chegaram
à
sede
a
plantonista
de
base,
Priscylla Bezerra, e o
filiado Alessander Pery,
que viera para a conclusão
da construção do novo site
do SINASEFE. Foi feita
uma reunião entre o diretor
de plantão, o representante
da CAF e a plantonista de
base para discutir o que já
havia sido encaminhado
pela manhã. A plantonista
de base, Priscylla, em
comum acordo, aceitou ir
preparando
o
Boletim
Semanal
para
ser
apresentado
para
o
restante do plantão, numa
construção coletiva do
texto, e acompanhando as
atividades no que fosse
possível. Foi aberta uma
consulta
sobre
a
possibilidade de se colocar
uma pessoa para vigiar o
terreno, uma vez que o
mesmo, agora estando
limpo,
poderia
dar
oportunidade de algum tipo
de invasão ou atos de
vandalismo. Foi aberta a
consulta no e-mail da DN,
com prazo de 24 horas.

No dia 23, quarta-feira,
pela manhã, o diretor de
plantão, Sérgio Rodrigues,
respondeu
a
algumas
ligações vindas da base,
referentes
a
dúvidas
diversas,
principalmente
sobre a próxima Plenária
Nacional. No final da
manhã, após o resultado
da consulta favorável à
compra dos ventiladores
para os quartos da casa do
SINASEFE, o plantão,
juntamente
com
a
Tesouraria,
realizou
a
compra
de
sete
ventiladores, ficando a
instalação dos mesmos
para o dia seguinte, pela
manhã. À tarde, o diretor
de plantão, juntamente
com a Tesouraria, fez uma

reunião com o advogado
Bruno,
da
Assessoria
Jurídica
Nacional
do
SINASEFE, sobre alguns
esclarecimentos e dúvidas
com relação ao caso do
Sintef-GO. O advogado
informou ao plantão que o
jurídico
do
SINASEFE
pediu um prazo até a
próxima
segunda-feira
(28/01) para responder aos
questionamentos
referentes ao Termo de
Acordo entre a DN e o
Sintef-GO (a partir de que
data o Sintef-GO terá que
pagar ao SINASEFE o
repasse). No final da tarde,
foi concluída a consulta
sobre a contratação de um
vigia para olhar o terreno,
sendo
essa
consulta
aprovada, ficando então o

próximo
plantão
de
conversar
com
a
Assessoria
Jurídica
Nacional
(AJN)
sobre
questões jurídicas e tipo de
contrato para esse caso.
No dia 24, quinta-feira, pela
manhã,
iniciou-se
a
instalação dos ventiladores
na casa do SINASEFE. À
tarde,
foram
feitas
discussões
acerca
da
elaboração do Boletim
Semanal, sendo o mesmo
elaborado
pelos
plantonistas
Sérgio
Rodrigues
(Diretor
da
Pasta Docente) e Priscylla
Bezerra (plantonista de
base da seção SindsifpePE).

PLANTONISTAS DA SEMANA
Priscylla Bezerra (Sindsifpe-PE) e Sérgio Rodrigues (Sintef-PB)

