
 

Reunião da DE – 26.01.2018 

 

1) Informes 

2) Conjuntura 

3) Plenária dia 08.02 

4) Alteração de Regimento 

5) Calendário de Atividades 

6) Encaminhamento 

 

Informes 

1) Assembleia de Picuí; 

2) Solicitação da Funcionária de Comunicação 

 

Conjuntura 

 A dificuldade do governo em aprovar a Reforma da Previdência; 

 O plano B passa necessariamente pela retirada de Lula do Processo eleitoral 

 O aprofundamento do Golpe 

a) Menos democracia; 

b) Menos direito; 

c) Agravamento dos indicadores; 

 Paralisia do Movimento Sindical e Popular; 

 O crime contra os (as) trabalhadores(as) em apontar 2018 como solução; 

 A arma adequada: GREVE GERAL, mas será que existe disposição? 

 

Calendário de Atividades 

 FONASEFE – 03 E 04/02; 

O SINTEFPB deve enviar dois representantes da sua Direção Estadual para 

participar. 

 

 Plenária Estadual – 08/02 

9:00 H – Abertura com uma Posse Política da DE 

Entidades Sindicais e Populares - 3 min cada 

 

 



 

10:00 H  – Mesa de Conjuntura 

Coordenador Nacional do SINASEFE – 20 minutos 

Debate em plenário 

 

12:00 H – Votação da Resolução de Conjuntura  

 

12:30 H – Almoço 

 

14:00 H – Nossa Luta no IFPB 

Apresentação dos informes das assembeias de base 

Discussão em plenário 

Aprovação de Resolução sobre as Demandas do IFPB 

 

17:00 H – Discussão sobre a Participação do SINTEFPB nas atividades 

nacionais. 

 

 153ª Plenária Nacional do SINASEFE - 23, 24 e 25/02.2018 

O SINTEFPB deve participar com uma delegação de 05 representantes (dois 

delegados e três observadores), sendo um delegado da DE e o outro eleito 

na Plena (sempre quando possível o delgado à Plenária Nacional deve ser 

eleito na Plenária Estadual), os observadores deve seguir um rodízio entre os 

campi, sendo estes observadores(as) obrigatoriamente eleitos em 

assembleia de base, podendo cada CM enviar observadores por sua 

responsabilidade financeira, mas fará parte da representação do SINTEFPB.   

 Encontro Nacional de Mulheres –  23.24.25/03.2018 

Devemos fazer um esforço para garantir uma representante de todos os 

campi interessados, com mais de 20 filiados(as), podendo cada CM enviarem 

outras representantes sob sua responsabilidade financeira, mas fará parte da 

representação do SINTEFPB.  

 CONSINASEFE –28/04 a 01/05; Envio de tese até 04/03 – Tirada de delegados 

até 26.03.2018. 

O SINTEFB fará nova rodada de assembleia no mês de março para dar 

continuidade a calendário de luta e eleger seus(suas) delegados(as).  

Devemos estudar a possibilidade de realizar um Encontro Estadual dos(as) 

delegados(as) ao CONSINASEFE para discutir e aprofundar as tese do 

Congresso.    

 

 

 

 



 

Proposta de Resolução de Conjuntura 

 

A Direção Estadual do SINTEFPB reunida em seu pleno no dia 26.01.2018, 

considerando: 

Que o Governo Temer continua firme no seu propósito em levar a votação 

no Plenário da Câmara de Deputados Federais a FAMIGERADA REFORMA DA 

PREVIDÊNCIA; 

Que o resultado do Julgamento do ex-presidente Lula é parte do 

aprofundamento do Golpe de Direita com objetivo claro de facilitar a 

implantação do plano de ataques aos direitos da classe trabalhadora 

brasileira; 

Que o resultado deste julgamento revela o alto índice de comprometimento 

do JUDICIÁRIO brasileiro com o GOLPE, mostrando seu caráter seletivo e a 

instrumentalização da justiça para fins políticos; 

Que a condenação do ex-presidente Lula se dá exatamente por este 

representar, mesmo que simbolicamente, a luta contra o Golpe e pela 

participação do povo na política brasileira; 

Que a CLASSE TRABALHADORA deve buscar a mais ampla UNIDADE de todos 

(as) que se propõe a luta contra os ataques do governo e em defesa da 

democracia; 

Que só a luta direta da CLASSE TRABALHADORA E DO POVO POBRE será 

capaz de derrotar o governo golpista;  

Deliberamos: 

Desenvolver a mais ampla campanha de esclarecimento contra a Reforma da 

Previdência, utilizando todos os espaços que nos permitam angariar apoio 

para nossa luta; 

Participar de todos os espaços que nos permitam fazer campanha contra a 

reforma da previdência; 

Construir, de forma unificada com as entidades locais e nacionais, as 

atividades e campanhas contra a Reforma da Previdência e demais ataques 

aos direitos da classe trabalhadora e do povo pobre;  

Chamar as Centrais Sindicais, Movimentos Sociais e Populares para construir 

a GREVE GERAL no dia em que o governo colocar em votação a Reforma da 

Previdência; 

Lutar pela democracia e pelo Direito de Lula se candidatar a presidente da 

república, caberá ao povo seu julgamento. 

João Pessoa, 26/01/2018 

Direção Estadual do SINTEFPB 


