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RESUMO DAS ATIVIDADES DE 26 A 29/06
O foco de todas as atenções
desta semana esteve voltado
para a construção da Greve
Geral.
As atividades realizadas no
âmbito das seções sindicais no
sentido da construção do ato e
das manifestações transcendem
em muito a importância das
iniciativas de qualquer plantão.
Ainda assim supomos que cabe
comentar algumas pequenas
atitudes.
Pedidos de audiências
Nesta semana o SINASEFE
enviou ofícios protocolando
pedido de audiências com o
Conif e Ministérios da Educação
e do Planejamento, cobrando
audiências para falar sobre as
restrições
orçamentárias
impostas à nossa Rede e aos
serviços públicos de maneira
geral.
Enviamos
também
ofício
diretamente
à
Setec/MEC
solicitando
audiência
para
cobrar o cumprimento dos
acordos de greves anteriores.
Congresso Nacional
Na terça (27/06) o SINASEFE
esteve presente em duas
audiências
no
Congresso
Nacional: na Câmara dos
Deputados,
na
audiência
promovida pela Deputada Alice

Portugal (PCdoB-BA), sobre
projeto de sua autoria, o PL
3831/2015, que versa sobre a
regulamentação da negociação
coletiva
no
âmbito
da
administração
pública;
e
também na CCJ do Senado, onde
se estava discutindo o PL da
Reforma Trabalhista (aprovada
pela Comissão na calada da
noite de ontem, 28/06).
Reunião do Conedep e 3º ENE
Na quarta (28/06) o SINASEFE
esteve presente na reunião do
Conselho Nacional de Entidades
em Defesa da Educação Pública
(Conedep), discutindo a organização do 3º Encontro Nacional
de Educação (ENE) e também a
construção de uma Conferência
a partir das entidades sindicais e
movimentos sociais em resposta
à ação do governo Temer em
afastar entidades representativas do Conselho Nacional de
Educação e indicar capachos
para criar um conselho submetido aos seus projetos.
Pendências das seções
O secretário da pasta jurídica
Xavier Filho foi à Serasa Experian
verificar pendências das seções
do SINASEFE junto ao órgão.
As pendências encontradas
foram
encaminhadas
às
respectivas seções por e-mail.

Nossa contabilidade está, neste
momento,
observando
as
pendências das seções junto à
Receita Federal.
Estatuto
Foi realizada reunião com a
Assessoria Jurídica Nacional
(AJN), na quarta-feira (28/06),
para atualização do Estatuto do
SINASEFE de acordo com as
aprovações das teses no 31º
CONSINASEFE.
Auditoria da Dívida
A coordenadora geral Cátia
Farago veio a Brasília-DF,
durante esse plantão, para
participar da reunião do
Conselho Político da Auditoria
Cidadã da Dívida, realizada em
29/06.
Greve Geral
Nesta sexta-feira (30/06), em
virtude
da
Greve
Geral
convocada
pelas
Centrais
Sindicais, não haverá expediente
na sede do SINASEFE em
Brasília-DF.
Nosso sindicato recebeu ofícios
do Sintes-DF e do Sindicato dos
Jornalistas-DF informando sobre
o direito de greve dos servidores
e garantiu aos mesmos a
possibilidade de exercê-lo sem
nenhum ônus.
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