ENCAMINHAMENTOS DA 134ª
2ª PLENA DE GREVE
Greve/negociações:
1. A 134ª Plena reafirma a manutenção e fortalecimento da
greve;
2. “Enxugamento” / hierarquização dos itens da pauta como
estratégia de negociação a fim de priorizar / enfatizar
alguns itens, considerando a atual correlação de forças
entre o movimento paredista e o Governo. Eixo geral:
data-base –
1º de maio; reajuste salarial e de
benefícios;
liberação
mandato
classista
e
os
encaminhamentos aprovados no sábado 22/08 que entrem
imediatamente na hierarquização.
 Pauta específica/técnicos – Eixo específico:
não à
precarização e aos cortes de verbas da Educação; 30
horas para todos os TAEs, sem restrições; não ao ponto
eletrônico; racionalização do PCCTAE; RSC para TAEs e
para aposentados;
 Pauta específica/docentes - Unificação da carreira do
Magistério Superior e EBTT;
Ainda sobre as 30 horas para os TAEs, o SINASEFE
participará de reunião/seminário com o Governo e trará o
resultado disso para a próxima PLENA.
Em relação ao RSC aos aposentados, as Seções devem
orientá-los a ingressar com o pedido administrativamente
e, se negado, judicialmente.
Quanto ao RSC para os TAEs, é necessário um trabalho
conjunto com a FASUBRA a fim de envolvê-los nesse tema.
Orientar às bases que encampem a campanha de apoio à
proposta
legislativa
de
inserção
do
RSC
na
lei
11.091/2005, aos Técnicos Administrativos, através do link
– https://www12.senado.gov.br/ecidadania/
O CNG e DN deverão, conjuntamente, melhorar / detalhar o
relatório do processo negocial que foi disponibilizado nas
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pastas dos Delegados da 134ª PLENA e enviá-lo às bases /
publicá-lo no si.
3. Indicação aos estados a organização de marchas estaduais,
sempre que possível;
4. Organizar com a base, manifestação durante a Bienal do
Livro, que acontecerá no Rio de Janeiro, no período de 03
a 13/09/2015.
5. Cobrar do governo resposta por escrito sobre o corte das
verbas da educação;

Propostas gerais:
6. Articular cartilha junto à Associação da Auditoria Cidadã
da Dívida e remeter às Seções Sindicais;
7. Orientar as bases que solicitem dos avaliadores do RSC,
maior agilidade na devolução dos processos;
8. Solicitar a abertura do orçamento dos Institutos Federais,
apontando os prejuízos da redução do repasse do governo;
9. Que o CNG/DN solicite parece a assessoria jurídica quanto
à possibilidade de revogar o Acórdão 1058 do TCU;
10.
Articular linha de crédito, para aquisição da casa
própria.
11.
Buscar mecanismos para que os servidores públicos
federais através de editais lançados ou homologados antes
de quatro de fevereiro de 2013, possam ter direito a
optar pelo Regime Previdenciário vigente na data de
lançamento/homologação de seus respectivos editais.
12.
A DN-CAF deverá informar às bases, até a próxima
sexta-feira (28/08), o saldo atual disponível nas contas
do SINASEFE nacional, inclusive do fundo de greve.

Práticas antissindicais:
SINDSCOPE (Sergio) - Aprovada Moção de Repúdio à atitude da
Direção do Sindicato e à Direção do Campus São Cristóvão –
Colégio Pedro II.
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Alagoas – Que a DN acione sua assessoria jurídica, para
solicitar o arquivamento dos PAD’s (Processos Administrativos
Disciplinares);
Salvador – Moção de Repúdio ao Sr. Renato Anunciação, Reitor
do IFBA e Sr. Albertino Nascimento, Diretor-Geral.
São Paulo – Moção de apoio aos companheiros em luta de Jacareí
– SP.
Acre – Nota de repúdio a Reitoria do IFAC por ameaça aos
servidores participantes da greve; exigência do cumprimento do
acordo das atividades essenciais de greve, que impede a
nomeação de novos servidores; esclarecimento jurídico sobre a
suspensão das bolsas do PRONATEC dos servidores em greve.

Comissão de Apuração Prévia – assédio moral.
13.
A 134ª Plena aprovou com abstenções o relatório final
da Comissão de Apuração Prévia que tratou das denúncias
de assédio moral aos funcionários do Sinasefe.

Conselho Fiscal – Contas gestão passada:
14.
A próxima PLENA deverá ter como
pauta, logo após os informes, essa
disso, a DN deve enviar às bases, em
análise, todos os relatórios e seus
pelo Conselho Fiscal.

segundo ponto de
discussão. Antes
tempo hábil para
anexos produzidos

Consinasefe:
Congresso eleitoral – O calendário eleitoral deverá ser
discutido e deliberado na próxima PLENA, considerando a
indicação de adiamento do Congresso para os dias 10 a 13 de
dezembro/15.

Próxima Plena:
A data da próxima plena será definida pelo CNG e DN, para
após o dia 31/8, mas considerando a importância de não haver
muita demora.
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Considerações finais:
Quando houver a necessidade de intérpretes de LIBRAS,
verificar a possibilidade da contração de 03 profissionais.
Negociar com o hotel que sediar nossas plenárias que o checkin seja feio antes do meio-dia e o Check-out no fim da tarde
do último dia do evento.

MOÇÕES APROVADAS

MOÇÃO DE APOIO AOS LUTADORES DO CAMPUS JACAREÍ
DO IFSP

Os trabalhadores e trabalhadoras representado(a)s
pelo Sinasefe, reunidos na Plenária nº 134, em 22 e
23/08/2015, aprovam Moção de Apoio aos lutadores do
campus Jacareí do IFSP, em resistente esforço pela
construção da greve e organização do movimento
sindical naquela unidade.
Dia 05/08 os lutadores do campus Jacareí realizaram
paralisação de 24h, em apoio à Greve da educação
Pública federal. Histórica primeira paralisação.
Todo
apoio
às
companheiras
e
companheiros
no
enfrentamento às práticas antissindicais!
Respeito à luta!

MOÇÃO DE REPÚDIO
Os delegados e delegadas presentes à 134 Plena do
Sinasefe, em 22 de agosto do corrente ano deliberam a
presente Moção de Repúdio contra a fala da pró4

Reitora de Ensino do instituto federal de educação,
Ciência e Tecnologia do Acre(IFAC), que afirma que
após a greve deverá ser discutida a possibilidade de
cronograma reposição para os TAEs.
Brasília – DF, 23 de agosto 2015.
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