131ª PLENA
Encaminhamentos aprovados
Números da Plena:
97 delegados, 62 observadores, num total de 159 participantes de 57 seções Sindicais.

Campanha Salarial 2015:

A 131ª aprovou o indicativo de greve para o dia 13/07/2015;
Realização da próxima Plena para os dias 4 e 5 de julho de 2015.
Atualizar a pauta de reivindicações e encaminhar às bases para atualizações.
Que a comunicação do Sinasefe dê prioridade à greve.
Confecção de um vídeo com a participação de servidores de vários estados chamando a
categoria para a greve.
Que o Sinasefe se engaje na campanha “Lutar não é Crime”, encampada pelo Sindscope e
demais entidades no Rio de Janeiro, na luta contra a criminalização da organização dos
trabalhadores.
Calendário de lutas:
04 e 05/07 – 132ª Plena do Sinasefe
06 e 07/07 – Paralisação de 48 horas com participação na Marcha da Educação federal, em
Brasília.
13/07 -

Indicativo de greve da categoria.

25/06 -

Dia Nacional de Paralisação dos SPF.

18/06 -

Participação na reunião do Fórum Nacional das Entidades.

9º Seminário Nacional de Educação:
 Aprovaram o texto-base elaborado no 9º ENE do Sinasefe, realizado no período de 23
a 26 de abril em Porto Seguro/BA, para que seja remetido às bases para que sejam
feitas contribuições para, posteriormente ser encaminhado à pasta responsável para a
sistematização e submetido na Próxima Plena para aprovação.
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Invasão de Base:
Encaminhamentos jurídicos:
Elaboração de documento que municie as coordenações de base, no sentido de argumentar
com os filiados quanto à legitimidade da representação do Sinasefe em contraponto à atuação
de outros sindicatos.
Disponibilizar as bases, as cartas sindicais do Sinasefe, Andes-SN e Fasubra e Sindicatos
filiados à Fasubra.
Que a assessoria jurídica do Sinasefe elabore ofício de esclarecimento a todas as seções
sindicais sobre a abrangência constitucional sindical. Caso a seção não tenha assessoria, que a
mesma complemente o ofício explicitando os casos de invasão de base local. Tal ofício deverá
ser encaminhado ás bases com a assinatura das assessorias (local e nacional).
Que a Direção Nacional reenvie ofícios para todos os Institutos Federais, Campus e
Autarquias relacionadas esclarecendo sobre a legitimidade de sua atuação sindical.
Reformular a relação entre o jurídico nacional e o jurídico das seções sindicais, bem como
melhorar a comunicação entre as seções e o campus.
Aporte nacional à viabilização da assessoria jurídica para a Seção Piauí.

Encaminhamentos políticos:
Maior atuação da DN, no sentido de impedir a invasão de base, com ações, orientações e
visitas às bases.
Que a DN se faça presente nas seções sempre que instâncias de base convidem ou instâncias
nacionais do Sinasefe delibere.
Que a nacional dê aporte para a construção do diálogo do Sindfpi e Sinasefe.
Que a DN, juntamente com a assessoria jurídica nacional participem da reunião com os
servidores do Instituto Federal do Piauí no dia 26/06, em Teresina.

Assédio Moral:
De 29/06 a 01/07 2015 a DN estará presente no Campus São Gabriel da Cachoeira do IFAM,
participará da Assembleia, audiência com o diretor e solicitará audiência com o reitor.
Pressionar para realização de audiência como reitor, em Brasília.
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Acionar o jurídico do Sinasefe para fazer um estudo e avalie que a melhor medida a ser
adotada acerca do assédio.
Solicitar ao jurídico que elabore matéria sobre Conduta antissindical a ser incluída da cartilha
sobre assédio moral já existente e reenviar às bases.
Até quarta-feira elaborar matéria sobre assédio e postar no site do Sinasefe.
Indicativo de data para realização do Seminário sobre assédio moral em Manaus, 12 e 13 de
setembro de 2015.
Comissão de Apuração Prévia – Denúncia da nominata da Direção aprovada na 126ª
Plena.
A 131ª Plena aprovou o relatório apresentado pela Comissão de Apuração Prévia, que
recomenda a constituição de Comissão de Ética para apurar os fatos acerca da confecção,
lavratura e registro da ata da 126ª Plena.
Aprovou ainda, que a Comissão de Ética será composta pelos mesmos membros da atual
Comissão Prévia de Apuração, como segue: Anderson Allan Almeida Galvão, Marco Antonio
Vezzani, Roni Rodrigues da Silva, Miguel Trancoso, Ricardo Eugênio Ferreira e Jucélio
Ulmann de Medeiros.
Comissão de Apuração Prévia – Assédio Moral
Em função do minucioso trabalho que a comissão vem desenvolvendo e o pouco tempo que
tiveram até esta Plena, a Comissão não finalizou seu parecer. Porém, conforme o Regimento
Interno, a comissão ainda está resguardada em 60 dias para fazê-lo. Assim sendo, a 131ª Plena
aprova:
Que a comissão se reunirá nos dias 2 e 3 de julho de 2015, para finalizar seu parecer, que será
apresentado na próxima Plena.
Fica garantida a locação de espaço neutro, fora da sede do Sindicato para a realização dos
trabalhos nestes dias.
Teses de Conjuntura.
Em função do avançado da hora, a 131ª delibera que este ponto tenha seu espaço garantido na
próxima Plena.

MOÇÕES APROVADAS
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MOÇÃO DE APOIO PELA CRIAÇÃO DA RESERVA EXTRATIVISTA DO TAUÁMIRIM, NO MARANHÃO.
Nós, delegados e observadores reunidos na 131ª Plenária Nacional do Sinasefe manifestamos
nosso apoio ao processo de criação da Reserva Extrativista do Tauá-Mirim, em São Luis do
Maranhão que, além de contribuir para a preservação ambiental da ilha de São Luis assegura
às comunidades centenárias da zona rural da cidade, o direito de não serem expulsas pelos
grandes empreendimentos que estão invadindo a área.
Essas comunidades aguardam há anos, apenas o assentimento do governo estadual que até
agora não definiu essa questão ao lado das demanadas populares. Reconhecemos ainda a
legítima decisão tomada em Assembleias Populares na Casa das Águas no dia 17/05/2015 que
criou a Resex de Tauá-Mirim.
Brasília – DF, 14 de junho de 2015.
MOÇÃO DE APOIO AOS POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS DO
MARANHÃO.
Nós, delegados e observadores da 131ª Plenária Nacional do Sinasefe manifestamos nosso
apoio às comunidades tradicionais camponesas, indígenas e quilombolas do Maranhão. Esses
últimos em ocupação da Sede do Incra – MA e, em greve de fome para assegurar o direito
legítimo às áreas que ocupam no campo e nas cidades, ameaçadas por ações de despejo e
deslocamentos compulsórios que desrespeitam esses povos e o seu modo de vida.
Exigimos também o fim da violência contra essas comunidades e apuração dos crimes
cometidos contra esses povos e comunidades no estado do Maranhão
MOÇÃO DE APOIO AOS SERVIDORES DO CAMPUS EIRUNEPÉ
Considerando que a 130ª Plena do Sinasefe aprovou a paralisação nacional para o dia 29 de
maio de 2015.
Considerando as condições desiguais na relação de trabalho existente e avaliadas nas
instâncias desse sindicato em relação a determinados campi do Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia do Amazonas – IFAM.
Considerando o atual cenário em que os servidores públicos vivenciam no que se refere às
condições de trabalho precarizadas por conta da infraestrutura insuficiente para o exercício da
atividade profissional.
Os participantes da 131ª Plena Nacional do Sindicato Nacional dos Servidores Federais da
Educação Básica, Profissional e Tecnológica – Sinasefe, realizada nos dias 13 e 14 de junho
de 2015, em Brasília, vem a público manifestar moção de apoio aos companheiros e
companheiras do IFAM – Campus Eirunepé, que aderiram aguerridamente a paralisação
nacional do último dia 29 de maio do ano vigente.
Brasília – DF, 14 de junho de 2015.

MOÇÃO DE APOIO AOS SERVIDORES DO IFES
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Moção de apoio do Sinasefe Nacional ao pleito e à luta de 78 companheiros e companheiras
dos IFES, que pretendem migrar da carreira de professor de 1º e 2º graus para a EBTT.
Os companheiros e companheiras se encontram há dez anos sem reajuste salarial, sem
progressão na carreira e sem RSC. Alguns têm salários abaixo do piso nacional do magistério,
definido em lei federal.
MOÇÃO DE REPÚDIO AO CONIF
Os delegados e delegadas presentes a 131ª Plena do Sinasefe, em 14 de junho do corrente ano
delibera a presente moção de repúdio ao CONIF, em função das recorrentes condutas
antissindicais e de assédio moral praticadas por gestores e em relação às quais nunca
percebemos qualquer reação deste colegiado.
Os delegados e delegadas vêm a público exigir o cessamento’ imediato a todo e qualquer
constrangimento e/ou perseguição aos nossos sindicalistas em nossas bases.
Sem mais, seguem nossos protestos de estima e cordialidade.

Brasília – DF, 14 de junho de 2015.
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