158ª PLENA
Deliberações

A 158ª Plena realizada no dia 14/04/2019, contou com a participação de 40 Seções Sindicais, 61
Delegado(a)s e 53 observadore(a)s.

I - Conjuntura/Reforma da Previdência:
1. Organizar bancas em locais de grande circulação com abaixo-assinado contra a Reforma da
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Previdência.
Fortalecer os Atos unificados e organizar imediatamente no calendário, os atos de 24 a 26/04
convidando a partir da mobilização da CNTE, e o 1º de maio unificado de todas as seções.
Elaboração de um programa nacional de Formação sobre o orçamento público e dívida pública
em todas as seções do Sinasefe, em parceria com as coordenações estaduais da Auditoria
Cidadã da Dívida Pública.
Formar as lideranças locais sobre este tema e ampliara a base para barrar a Reforma e
construir a Greve Geral.
Reafirmar que a prioridade do Sinasefe é a luta contra a Reforma da Previdência.
Aprovada a jornada de luta indicada pelo III ENE, com foco na chamada para a Greve Geral da
Educação, contra a Reforma da Previdência, no dia 24/04.
Participação nos atos unificados pelas Centrais Sindicais, no dia 1º de maio.
Apoiara a proposta de data para a Greve Geral contra a Reforma da Previdência, em 15/05.
Privilegiar o debate sobre a Reforma da Previdência no site do Sinasefe.
Que o Sinasefe mantenha a luta contra a Reforma da Previdência como prioridade nesse
momento.
Que os demais pontos trabalhados como foco na nossa luta sejam:
 Em defesa da Educação laica, pública, gratuita e de qualidade e da Rede Federal da
Educação;
 Contra a EC 95;
 Contra a Reforma do ensino médio e BNCC;
 Contra a militarização da Educação;
Defesa de nossos direitos enquanto categoria, pela valorização da carreira;
Realização de ações de solidariedade a todos os perseguidos políticos;
Que o Sinasefe atue na construção da Greve Geral.
Indicar às bases a discussão de um fundo especial para a luta contra a Reforma da Previdência
(10% de todas as seções) para a construção de outdoor em todo o Brasil, em conjunto com o
Andes e Fasubra e trazer para a próxima Plena.
Construir o dia 24 como Dia Nacional de Luta da Educação básica.

17. Coletar assinatura nos locais de trabalho e na sociedade, em conjunto com os Movimentos
Sociais.
18. Participar de todas as atividades em defesa das liberdades democráticas, tendo como eixo:
 Lula Livre;
 Quem mandou o vizinho do Bolsonaro matar Marielle?
 Vidas negras e de mulheres importam.
19. Participar e construir nos estados, o Fórum, como espaço político de construção da alternativa
da classe trabalhadora.
20. Apontar o dia 15/05 como Dia Nacional de Luta.
21. Participação do Seminário sobre a Reforma da Previdência convocado pelo Fórum e Jubileu
Sul, nos dias 27, 28 e 29/05.
22. Participar das lutas com todas as frentes e centrais que contemplem as posições do Sinasefe,
aprovadas em suas instâncias deliberativas.
23. Reafirmar a centralidade da luta contra a Reforma da Previdência do governo
Bolsonaro; assim, a 158 aprova que a DN libere recursos e viabilize ida às bases para
promover debates sobre o tema em todos os campi, bem como a construção de um fundo
financeiro arrecadado junto às seções para a produção e divulgação de materiais de
comunicação.
24. Ênfase no calendário de lutas, como o dia 24/04 e lutar pela unidade de ação e
construção da Greve Geral.
25. Que a pasta de formação política do Sinasefe desenvolva através de meios próprios ou por
contratação de entidade com notória expertise, um curso de Formação Política visando a
formação de multiplicadores no âmbito da comunidade escolar e da sociedade por extensão.

MP 873/19:
26. Disponibilizar às Seções, material orientando outras formas de arrecadação.
27. Elaboração de nova ficha de filiação com os dados necessários e com a autorização para débito
automático, se necessário.
28. Realização, ainda este ano, de um GT em Plena, para tratar sobre a política de arrecadação,
independente dos estados e meios de aproximação com a base.

33º CONSINASEFE:
29. A 158ª Plena delibera pelo adiamento do 33º Consinasefe por tempo indeterminado.

Propostas Gerais:
30. A 158ª Plena acolhe a denúncia feita pela pasta de Mulheres contra o membro da DN
Michelangelo Marques Torres e encaminha ao Conselho de Ética para as devidas providências.

Brasília, 14 de abril de 2019.

