SINDICATO NACIONAL DOS SERVIDORES FEDERAIS
DA EDUCAÇÃO BÁSICA, PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
SINASEFE Fundado em 11 /11/ 1988 – CNPJ: 03.658.820/0001-63

Filiado à CSP- CONLUTAS e CEA

Encaminhados do XII Encontro Nacional do SINASEFE de
Assuntos de Aposentadoria e Seguridade Social
1. Ações no campo jurídico:
 Construir a partir de um encontro das assessorias jurídicas da Direção Nacional e
Seções Sindicais uma ação judicial que possa ser encaminhada de forma pulverizada
na justiça de cada estado brasileiro a fim de criar um conjunto de ganhos no judiciário
quanto à anulação da Reforma da Previdência de 2003, e seus desdobramentos,
devido o julgamento do mensalão;
 Articular com as demais Entidades Nacionais da CNESF uma intervenção jurídica no
STF, a partir de um estudo das demais ações judiciais que já tramitam nesta Côrte
Suprema quanto à Anulação da Reforma da Previdência devido o Mensalão;
2. Formação - Que a DN realize o mais rapidamente possível um curso de formação
sobre o FUNPRESP, visando construir debates junto todas as bases visando inibir a
adesão a esse Fundo de Previdência Complementar. A proposta é que o curso seja
realizado nos mesmos moldes do curso de formação realizado no último período e que
seja formulado a partir da participação da Sara Gramna, do ILAESE e da Assessoria
Jurídica. Ocorrerá contato com a Sara para tal organização;
3. Audiências nos Institutos Federais – A DN irá orientar as Seções Sindicais para que
procurem realizar reuniões/audiências com as Reitorias e Diretorias Gerais dos Campi
onde organizam a base, buscando dialogar sobre a necessidade das DGPs não
encaminharem como obrigatória a adesão ao FUNPRESP, permitindo um maior
conhecimento dos novos servidores, bem como preservar a participação das Seções
Sindicais na cerimônia de posse dos novos Servidores, em decorrência dos concursos
que estão sendo ou já foram realizados neste ano de 2013. A ideia, com isso, é ter o
maior potencial para o esclarecimento de todos sobre o FUNPRESP e os sérios
prejuízos que pode causar aos trabalhadores (as) da nossa Rede Federal de Ensino e
demais setores públicos.
Além dessas audiências, também sairá nesta orientação que as Seções procurem
articular conselheiros nos Conselhos Superiores de cada Instituto, buscando propor
maior transparência das administrações na hora da apresentação da adesão ao
FUNPRESP. Possibilitando com isso maiores esclarecimentos antes de tal adesão e a
não indução dos novos servidores a aderirem ao FUNPRESP;
4. Propor reunião da CNESF para tratar dessa campanha de anulação e pela não
adesão ao FUNPRESP;
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5. Material de divulgação da campanha:
 Boletim especial com a cobertura do XII Encontro, com a promoção também da
campanha pela anulação da Reforma da Previdência do Mensalão e pela não adesão
ao FUNPRESP;
 Cartaz contra a privatização da Previdência Pública e, consequentemente, contra a
Reforma da Previdência do Mensalão e FUNPRESP;
 Cartilha sobre FUNPRESP – Será formulada cartilha sobre o FUNPRESP para
distribuição na base do SINASEFE, a partir da orientação e assessoramento da Sara
Gramna;
 Faixas na frente das Instituições Federais de Ensino contra a NÃO PRIVATIZAÇÃO DA
PREVIDÊNCIA e, consequentemente, contra a Reforma do Mensalão e FUNPRESP;
6. Consulta às bases para saber onde está havendo indução da administração para que
os novos e antigos servidores venham aderir ao FUNPRESP;
7. Núcleos e pasta de Aposentados nas Seções – Organizar a campanha a partir das
pastas e núcleos de aposentados das Seções buscando ampliar a participação dos
próprios aposentados nesta tarefa de mobilização;
8. Fóruns locais e regionais – Que as Seções possam organizar fóruns para debater
junto às bases a não adesão ao FUNPRESP.
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