SINDICATO NACIONAL DOS SERVIDORES FEDERAIS
DA EDUCAÇÃO BÁSICA, PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
SINASEFE Fundado em 11 /11/ 1988 – CNPJ: 03.658.820/0001-63

Filiado à CSP- CONLUTAS e CEA

ENCAMINHAMENTOS DA 106ª PLENA – 22/10/11
1 – Suspensão da greve com a volta às atividades dentro de cinco dias, de acordo com a dinâmica
de cada Seção Sindical – Ssind.
2 - Retomada da negociação com MEC e MPOG.
3 - Criação de um grupo em cada SSind., com articulação nacional, para acompanhar o avanço das
negociações e conquistas locais e nacionais, com reuniões via web, incluindo a sociedade, em
especial, alunos/as e pais e mães.
4 – Não assinar o Acordo proposto pelo MPOG ao ANDES e Proifes considerando que o mesmo não
contempla Técnico-Administrativos em Educação representados pelo SINASEFE.
5 – Fortalecimento dos GTs do SINASEFE, ampliando a participação da base.
.
6 – Avaliação do movimento de greve feita por cada SSind.a ser apresentada na próxima Plena.Esta
deverá ser encaminhada por escrito ou por e-mail.
7 – Moção de repúdio aos Srs. Duvanier Paiva e Eliezer Pacheco.
8 – Incluir no Boletim crítica ao método anti democrático e a ausência de diálogo do governo Dilma
expresso no documento do MEC orientando o corte de ponto dos/as grevistas.
9 – Continuar o diálogo com parlamentares da base de apoio do governo buscando a abertura de
negociação.
10 – Recomendar à Coordenação de Comunicação a melhoria do site da entidade.
11 – Realizar mobilização nos dias de negociação, de preferência, com o ANDES.
12 – Recomendar às SSind. que participem dos Comitês de organização da Campanha Nacional dos
10% do PIB para a Educação Pública com o objetivo de garantir a realização do Plebiscito Nacional
que acontecerá de 15 à 30 de novembro.
13 - Implementar Seminários de Formação, promovidos pela DN, para discussão dos temas: Pronatec,
PNE, carreiras docente e PCCTAE, previdência social, entre outros, considerando a expansão.
14 - Encaminhar à Plena da CNESF, dia 27/11 a atualização de nossa pauta comum, considerando como
horizonte de tempo para negociação os 4 anos de governo.
15 - Encaminhar à DN a necessidade de instalar novas seções sindicais e visitar as demais, fortalecendo
as bases, especialmente as que não entraram em greve.
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16 – Esclarecimento à sociedade sobre a greve e nossa mobilização com, por exemplo, aulões em
espaços abertos.
17 - Realizar manifestação no aeroporto de Belém, no próximo dia 04/11/11, quando da visita do
Secretário de Relações de Trabalho do MPOG, com faixas, panfletos, cartazes, etc.

18 - Encaminhar à Coordenação de Formação Sindical a necessidade de realizar eventos de formação
sindical, em todas as seções, com prioridade para as nova.
19 – Intensificar o diálogo com ANDES e FASUBRA.
26º. CONSINASEFE:
20- Data: 13,14 e 15 de janeiro de 2012
Temário: “O processo democrático no SINASEFE: a formação política sindical e educacional”;
Cronograma das atividades do CONSINASEFE:
até dia 14/11 – envio das teses
dia 16/11 – envio do Caderno de Teses às SSind. via e-mail
até dia 30/11 – rodada de assembléias para a tirada de delegados/as
até dia 05/12 – envio pelas SSind. do nome dos delegados/as à DN
até dia 10/12 – envio às SSind. do valor do rateio Solidário
dia 03/01 – a SSind. deposita o valor do Rateio Solidário
dia 06/01 – a DN deposita o valor das diárias.
21 –Foi prorrogado o mandato da atual gestão até o final do pleito eleitoral.
22 – Próxima Plena: dia 26 de novembro antecedendo a reunião da CNESF do dia 27 de novembro.
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