ENCAMINHAMENTOS DA 135ª
3ª PLENA DE GREVE
Greve/Negociação:
Resolução: O Sinasefe apresentará ao Fonasef as duas propostas de reajuste salarial, debatidas na 135ª
Plena: 19,7%, aprovada pela 133 ° PLENA do SINASEFE e a apresentada pela Fasubra nesta PLENA
posicionando-se pela que melhor construir a unidade.

Buscar reunião política com o Andes e Fasubra com o objetivo de construir documento único
de contra proposta para o governo, a ser assinado, preferencialmente, pelas três entidades.
Garantida a presença dos membros da DN que participaram das mesas de negociação, na
reunião com Andes e Fasubra Sindical.
Dar visibilidade à pauta “contra os cortes de verbas na educação”, colocando na Mesa de
negociação.
Apresentar na Mesa de negociação a pauta hierarquizada na 134ª Plena e exigir resposta por
escrito do governo.
Elaborar proposta de alteração no Decreto 1590/95. (art. 3º - onde se lê: “atendimento ao
público, passe a ser “...atendimento ao público interno e externo”, a partir de orientação da
assessoria jurídica do Sinasefe nacional.
Que as seções encaminhem ao jurídico nacional todo e qualquer e-mail que tratem da
suspensão de auxílios.
Que a DN e assessoria jurídica se coloquem à disposição das seções para esclarecer eventuais
dúvidas no processo pós-greve.
Defender a não vinculação dos demais reajustes dos benefícios e outros pontos da pauta, da
reposição salarial.
Encaminhar ofício ao MEC e MPOG solicitando reunião para tratar de interesses específicos
dos TAEs.
Encaminhar ofício ao MEC solicitando reunião para tratar da Racionalização do PCCTAE.
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30 horas:
A 135ª Plena concede aos representantes na mesa, autonomia de negociar no patamar da
mudança do decreto ou nas conquistas efetivas, sem o poder de assinatura, até a apreciação da
Plena.

Encaminhamentos gerais:
Garantir a presença da DN/CNG no ato de protesto na cidade de Pelotas, no dia 09/09,
durante reunião do Conif, quando a seção oficializará solicitação de apoio para a instalação de
GT contra a precarização e a favor da consolidação da Rede Federal de Ensino Básico e
Tecnológico.
Construir agenda conjunta que reúna o campo da educação superior e básica em torno da
pauta em comum “contra os cortes na educação”, visando a unidade na luta entre os docentes
da educação básica e superior, estudantes e TAE’s.
Fortalecer a “semana diferente”, de 08 a 11/09/2015, convidando as seções para a reunião
ampliada do Fonasef, com o custeio das despesas a cargo das seções.
Incluir na pauta a não obrigatoriedade da apresentação de comprovantes dos gastos com
auxílio.
Buscar envolver as demais entidades da educação na Campanha “abre as contas reitor”.
Convocação do GT Carreira para debater e elaborar proposta de RSC para os Técnicos
Administrativos.
Propor a constituição de GT conjunto MEC/ Setec e Conif, para discutir e planejar a expansão
e consolidação da Rede federal de ensino básico, técnico e tecnológico.
Formar comissão buscar na próxima semana, apoio parlamentar nas interlocuções com o
governo.
Contribuir na construção da Marcha dos trabalhadores e trabalhadoras e Plenária dos
lutadores, nos dias 18 e 19/09, em São Paulo, garantindo, com ajuda financeira, caso
necessário, a viabilização de caravanas dos estados e seções que se propuserem a ir.

Próxima Plena:

2

Convocar próxima Plena para o dia 20/09, em São Paulo, delegando ao CNG o direito de
antecipar, caso seja necessário, em função dos desdobramentos da greve..

Consignação: Propostas para remediara crise:
● Suspensão do Fundo de Greve;
● Manter a cobrança da primeira parcela do Fundo de Greve;
● Considerar como antecipação do rateio solidário o valor do Fundo de Greve pago além
da primeira parcela efetuados por algumas seções;
● Fazer levantamento de todos os recursos disponíveis (investimento, aplicações, etc) e
colocar esse recurso à disposição das seções. A ser pago parceladamente, mesmo que
esse parcelamento passe do mês de realização do Congresso;
● Que a DN consulte a todas as seções com caixa, a possibilidade de empréstimo ao
Sinasefe Nacional, para formar um fundo de auxílio às demais seções.
● Atendimento ao pleito do Sindsifce.

30º Consinasefe:
Data: de 10 a 13 de dezembro de 2015, em Brasília – DF.
Tema central: Construindo uma alternativa para a classe trabalhadora no Brasil e no mundo.
Eixos: Crise de que e para quem?
Pátria educadora e os cortes de vernas da educação.
Por um novo sindicalismo.
A Comissão organizadora encaminhará programa/cronograma às seções sindicais e convocará
comissão eleitoral até a próxima plena,
Formato: serão constituídos grupos de discussão a serem definidos aleatoriamente no
momento do credenciamento do delegado.
Critério para apreciação de propostas na plenária final: 20% de aprovação em um grupo.
Comissão de sistematização composta de seis membros, a ser definida na plena que anteceder
o congresso.
Teses: data limite para o envio das teses ao Sinasefe Nacional – 1º de novembro 2015.
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Formatação: cinco páginas, fonte Times New Roman 12, espaçamento 1,5.
A Comissão de organização fará triagem das teses e prévio contato com os autores, caso
sejam necessárias junções.
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