
33º CONSINASEFE E 2º ENCONtrOS dE 
MulhErES dO SINASEFE SãO AdIAdOS
plena definirá nova data para eventos

A 158ª Plena, realizada no dia 14 de abril, em Brasília, 
aprovou o adiamento, por tempo indeterminado, do 
33º CONSINASEFE e do 2º Encontro de Mulheres do 

Sinasefe. Conforme solicitado pelo Sindicato Nacional, nos últimos 
dias as seções consultaram suas bases sobre estratégias de contenção 
de gastos e uma maioria optou pelo adiamento dos eventos. Uma 
nova PLENA definirá uma nova data para o fórum estatuinte e para 
o 2º Encontro de Mulheres, a ser realizado imediatamente antes do 
Congresso.

O adiamento do 33º CONSINASEFE é um reflexo da Medida 
Provisória MPV 873/2019, que determinou a suspensão do desconto 
em folha das contribuições sindicais. Mesmo suspensa judicialmente, 
a medida tem gerado temor nos sindicatos, que reconhecem que o 
objetivo principal do governo é o estrangulamento das entidades 
representativas de classe, especialmente neste momento de intensa 
mobilização contra as reformas do governo.

 A mesa de Conjuntura Política da 158ª Plena teve como debate 
central a reforma da previdência proposta pelo governo Bolsonaro (PEC 
6/2019). A mesa teve a presença de Maria Lúcia Fattorelli (Auditoria 
Cidadã da Dívida) e Magda Furtado (CSP-Conlutas). Após a exposição 
das palestrantes e debate, a plenária aprovou como encaminhamentos: 
1) a priorização da luta contra a Reforma da Previdência; 2) a parceria 
com a Auditoria Cidadã da Dívida para divulgação de materiais que 
possibilitem uma melhor compreensão da população sobre a real situação 
do sistema previdenciário; e 3) o engajamento para coleta de assinaturas 
do abaixo-assinado das centrais sindicais contra a PEC 6/2019.
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Em meio ao caos no MEC, III Encontro 
Nacional de Educação luta por um projeto 

classista e democrático de educação 

Após dois dias de intenso debate, o III Encontro 
Nacional de Educação reuniu mais de 1.200 participantes 
em sua plenária final. Com o desafio de defender uma 
educação democrática e emancipadora em um país 
abalado pelo obscurantismo e pelo aparelhamento do 
MEC, a plenária final apresentou o plano de lutas e o 
calendário de mobilização para o ano de 2019.

O documento final do III ENE apontou um plano de 
lutas que indica, entre outras ações, a construção de um 
calendário nacional de lutas para barrar a Contrarreforma 
da Previdência; a construção da greve geral para derrotar 
essa contrarreforma e os ataques da extrema-direita; a 
construção de semana nacional de paralisação da educação 
em defesa da educação pública, dos serviços públicos e 
contra a reforma da Previdência.

Além disso, propôs a defesa do direito irrestrito de 
organização de lutas e movimentos sociais, manifestações 
e greves; aprofundar os esforços de luta contra o Projeto 
Escola sem Partido e em defesa da liberdade de cátedra 
e ensino, assim como continuar construindo a Frente 
Nacional Escola Sem Mordaça, como experiência unitária 
para defender um projeto classista e democrático de 
educação.

O encontro aconteceu de sexta-feira (12) a domingo 
(14), no Centro Comunitário Athos Bulcão, da 
Universidade de Brasília (UnB). O Sinasefe-IFSul esteve 
representado no III ENE pelo(a)s delegado(a)s Daniela 
da Rosa Curcio, Maximiliano Neves, Nei Jairo Fonseca e 
Osni Rodrigues.Delegação do Sinasefe-IFSul no III ENE



Já estão abertas as inscrições para o 3º Seminário de 
Fortalecimento e Defesa do Ensino Médio Integrado no 

IFSul. O evento, que é resultado de uma parceria entre a Pró-
reitoria de Ensino do IFSul e o Sinasefe-IFSul, será realizado 
no Campus Camaquã, nos dias 22 e 23 de maio de 2019. O 
Seminário tem caráter itinerante e visa ampliar as possibilidades 
de participação dos servidores lotados nas diferentes regiões em 
que o IFSul está presente.

As inscrições podem ser feitas até o dia 08/05/2019 através 
do site do evento: encurtador.com.br/bp125. A confirmação das 
inscrições será enviada para o e-mail informado pelo inscrito. Os 
certificados serão disponibilizados online, via SUAP do IFSul. 
Somente serão certificados os participantes que comparecerem 
ao evento. O Sinasefe-IFSul oferece hospedagem e auxílio 
alimentação para seus filiados inscritos no evento.

Em sua terceira edição, o Seminário terá como elemento 
fundamental o aspecto de Defesa do EMI, diante das ameaças e 
retrocesso que assombram a educação brasileira na atualidade. Na 
conferência de abertura, o professor Dr. Celso Ferretti (CEDES/
UNICAMP) abordará as possibilidades de manutenção e de 
avanços do EMI. No mesmo dia, serão debatidas as experiências 
exitosas na perspectiva do EMI no IFSul. No segundo dia de 
evento, serão discutidas as diretrizes indutoras para a oferta de 
cursos técnicos integrados junto ao CONIF.

INSCrIçõES AbErtAS pArA O 3º SEMINárIO dE FOrtAlECIMENtO 
E dEFESA dO ENSINO MédIO INtEgrAdO NO IFSul

Ferramenta permite pressionar deputados 
contra a ‘reforma’ da Previdência 

A Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita 
Federal (Anfip) criou uma ferramenta para que trabalhadores 
aumentem a pressão contra a “reforma” da Previdência. O site 
permite a comunicação direta com os gabinetes dos deputados por 
e-mail. A mensagem e-mail pode ser enviada a um parlamentar 
específico, para todos, ou então direcionar a mensagem, podendo-
se agrupar os deputados por estado ou partido. O endereço da 
ferramenta é http://www2.anfip.org.br/_faleAnfip/.

Um texto pronto fica disponível na ferramenta, mas o usuário 
pode alterá-lo se desejar ou elaborar a sua própria justificativa 
para dizer que não aceita o projeto do governo Bolsonaro para 
alterar as regras para aposentadorias dos trabalhadores.

“A Proposta de Emenda Constitucional (PEC) 6/2019, da 
reforma da Previdência, contém ataques e crueldades contra 
os trabalhadores da iniciativa privada, trabalhadores rurais, 
servidores públicos, aposentados, pensionistas e os pobres que 
têm direito de receber o Benefício de Prestação Continuada”, diz 
o texto.

MPV 873: Justiça concede tutela de 
urgência em favor do SINASEFE 

A 6ª Vara Cível do Distrito Federal concedeu, no dia 04/04, 
o pedido de tutela de urgência feito pela Assessoria Jurídica 
Nacional (AJN) do SINASEFE em relação aos descontos em 
folhas de pagamento dos seus sindicalizados e sindicalizadas, que 
poderiam ser suspensos neste mês de abril pela vigência da MPV 
873/2019.Essa tutela de urgência garante a não suspensão dos 
descontos e a manutenção da consignação mensal do SINASEFE.

Ao avaliar favoravelmente o pedido da ação da AJN do 
SINASEFE, a juíza afirmou: “cumpre destacar que o desconto 
em folha para pagamento das mensalidades sindicais demanda 
custos de operação e organização prévia, de sorte que a alteração 
legislativa (de vigência imediata), às vésperas da data prevista para 
o fechamento de folha, desestabiliza as entidades em tela, sem 
conferir tempo hábil para adequação às novas regras. As entidades 
sindicais contam, porém, com a proteção do texto constitucional, 
o qual prevê, expressamente, a liberdade de associação profissional 
ou sindical.”

Relembre: No dia 1º de março de 2019, foi divulgada a 
Medida Provisória (MPV) nº 873/2019, que altera a forma de 
arrecadação sindical dos trabalhadores da iniciativa privada e 
do serviço público federal e retira das folhas de pagamento a 
contribuição sindical dos filiados, já expressamente autorizada 
quando da sindicalização. De acordo com a MPV, a única forma 
de contribuição passaria a ser por meio de boleto bancário.


