Ofício Circular nº 10 /2017
Brasília-DF, 09/06/2017.

Pauta para a VI Reunião da DN:
17/06 (sábado):
 8h:

informes (informes unicamente relacionados à mobilização nacional, não é espaço
para informes das seções de base dos membros da DN, esse espaço é na plena);

 9h:

Conjuntura;

 11h:

encaminhamentos das resoluções políticas das plenas anteriores:

1. Impulsionar pela base a criação e organização de comitês populares contra a Reforma
Trabalhista e da Previdência. (149)
2. Intensificar a realização do plebiscito popular de auditoria da dívida pública e contra as
reformas de Temer. (149)
3. Que o Sinasefe participe e atue (e oriente suas Seções a participarem no plebiscito da
Auditoria da Dívida no Brasil todo) via (Consulta Popular) (148)
4. Construir comitês contra a reforma da Previdência nas bases com a participação de
servidores, estudantes, terceirizados, pais e responsáveis (148)
5. Dialogar e pressionar os parlamentares quanto a sua posição em relação à reforma da
Previdência (148)
 12h: Almoço.
 14h:

 18h

Situação financeira da DN

: Pedido de empréstimo da CSP-CONLUTAS.

 19h:

encerramento.
18/06 (domingo):

8h: encaminhamentos das resoluções de carreira:

1. Que a CNS defenda a racionalização pelo todo, até que seja realizado um Seminário e GT
que venha a mudar essa posição referendada por uma Plena. (149)
2. Orientar que as bases do Sinasefe realizem GTs junto com a CIS, CPPD e aposentados
para discutir as carreiras dos TAEs e docente, bem como os problemas de financiamentos
da rede federal. (149)
3. Realizar GT próximo a uma Plena que discuta as Carreiras dos TAEs e docentes e os
problemas institucionais da rede federal de ensino e a luta contra a
precarização/terceirização (149)
4. Elaborar panfletos, cartilha e manifesto contra a terceirização e a defesa das carreiras
TAEs e docentes. Tarefa da CND, CNS e DN. (149)
5. Manter diálogo constante com a Fasubra sobre o PCCTAE; (149)
6. Que a CNS elabore calendário de reuniões para estar em Brasília com frequência
necessária para conduzir os trabalhos (149)
7. Que a situação dos IFEs militares e ex-territórios sejam incluídas na pauta das atividades
previstas e que um companheiro seja indicado para fazer o debate sobre a inclusão dos
TAEs para o PCCTAE na atividade definida (149)
8. Convocar com urgência, antes do Seminário, uma reunião da CNS do Sinasefe com a
CNS da Fasubra para tratar especificamente do ofício 05 para alinhar a linha de atuação
(149)
9. Realizar seminário sobre Carreira TAE nos dias 12, 13 e 14/07/2017, antecedendo 150ª
Plena, a ser realizada em 15 e 16/07/2017. Caso a conjuntura se altere essa data poderá ser
antecipada (149)
10. Que as reuniões da CNS e CND passem de três para cinco devido à demanda posta. (149)
10h: encaminhamentos das resoluções de comunicação:
1. Campanha nacional de filiação.
2. Campanha contra assédio moral. (DN)
3. Campanha de denúncias contra empresários e parlamentares que têm votado contra a
classe trabalhadora. (149)
4. Atos nos diretórios dos partidos desses parlamentares juntamente a outros sindicatos e
movimentos sociais e estudantis (149)

5. Aumentar a pressão aos parlamentares e seus partidos e que os comitês municipais
definam o local (149)
6. Garantir o valor de vinte mil reais mensalmente para produção e publicação de material de
apoio às lutas sindicais (cartilhas, adesivos, cartazes etc). (149)
7. Orientar que as seções adquiram a cartilha da reforma da Previdência produzida pela CSP
Conlutas (a preço de R$ 1,00) (148)
8. Fazer materiais simples, com o intuito de dialogar com a base (148)
9. Aproveitar possíveis espaços de publicização dos impactos da Pec287/16: outdoors,
memes e em mídias locais alternativas e nas escolas estaduais e municipais (148)
10. Construir nota pública a ser disponibilizada nos meios de comunicação denunciando as
falácias do governo sobre a reforma da Previdência e também abordando seus efeitos
nefastos à classe trabalhadora, com o maior número de entidades representativas dos
trabalhadores assinando (148)
11. Organizar um espaço de destaque no site do Sinasefe sobre a reforma da Previdência
compilando os materiais de qualidade e agitativos que já estão prontos, como: tabelas,
vídeos etc, para fazer ampla divulgação (148)
12. Defender os seguintes eixos de luta contra a reforma da Previdência:
1.
Anulação da reforma da previdência de 2003 e contra a PEC 287/16;
2. Revogação do Funpresp e garantia de aposentadoria integral;
3. Fim da adesão automática ao Funpresp;
4. Aprovação da PEC 555/06 que extingue a cobrança previdenciária dos
aposentados;
5. Aprovação da PC 56/14, que trata da aposentadoria por invalidez;
6. Extinção do fator previdenciário e da fórmula 90/100;
7. Contar, no mínimo em dobro, para a redução do tempo de serviço para efeito
de aposentadoria, a periculosidade e insalubridade, sem necessidade de perícia
técnica individual.
11h: Encaminhamentos das demandas jurídicas:
1. Buscar orientação da assessoria jurídica da nacional sobre mecanismos jurídicos legais
para solicitar audiências com as reitorias dos diversos campi para cobrar a abertura das
contas/orçamento. Tornar público esses pedidos através da mídia (149)

2. Consultar a assessoria jurídica acerca do que é possível fazer com relação aos casos de
PADs do IF Baiano (149)
3. Fazer um levantamento nacional dos casos de PADs para fazer um dossiê para o Sinasefe
entrar com uma ação. (149)
4. Assessoria jurídica da nacional estará à disposição da servidora Georgia, caso seja
necessário (149)
5. Ajustar o estatuto pós-congresso
 12h: Almoço
 14h:

encaminhamentos das demandas específicas da rede:

1. Reunião com o Conif para discutir entre outros temas, a situação financeira, políticoadministrativa da rede. (149)
2. Confecção e divulgação de cartilhas e panfletos sobre o desmonte da rede no país, a partir
de informações das seções (149)
3. Levantamento/mapeamento dos dados de corte por campi (149)
4. Ampliar, via base, o debate de modelo aprovado e debatido em seminário (149)
5. Chamado às bases para que a discussão do modelo seja feita nos diversos campi (149)
16 horas: encaminhamentos das demandas diversas:

•

1. Que o Sinasefe contribua com a luta do MTST e Auditoria da Dívida (148)
2. Construir material com táticas de autodefesa para distribuição nos atos, bem como
distribuição de materiais de autodefesa (máscaras, leite de magnésia etc) (148)
3. Que o Sinasefe defenda a recriação da CNESF no Fonasef (148)
4. Que a DN mantenha as visitas às bases quando solicitada. (149)
•

18 horas: encerramento

Fabiano Faria
Coordenador Geral

