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O GTPFS (Grupo de Trabalho de Política e Formação Sindical) do ANDES-SN 

reuniu-se nos dias 27 e 28/06, com o objetivo de avaliar os encaminhamentos do II 

Congresso da CSP – Conlutas e atualizar o Plano de Lutas para o Caderno de Textos do 

60º CONAD, que acontecerá entre os dias 13 e 16/08 na cidade de Vitória-ES. No início 

da reunião foi feito um histórico das reuniões entre o MEC, MPOG e as entidades dos 

SPF’s, onde se constata que não houve avanços significativos. No último dia 26, o 

MPOG propôs um reajuste em torno de 21,3% parcelado em 4 anos; ou seja, 5,5% em 

2016, 5% em 2017, 4,74% em 2018 e 4,5% em 2019, as entidades ainda teriam que se 

comprometerem a esquecer as perdas passadas (calculada em 27%). Proposta que não 

cobre sequer a previsão de inflação do período. Ao final dessa reunião com o governo 

ficou agendada uma rodada de negociações para o dia 07/07, data em que haverá um 

movimento em defesa da educação federal puxada pelo ANDES, Fasubra, Anel, dentre 

outros.  

Para a atualização do Plano de Lutas para o 60º CONAD foram acrescentados ao 

Plano de Lutas do 34º Congresso do Andes –SN, os seguintes pontos: construção de 

uma greve geral, combate as MP’s que retiram direitos dos trabalhadores, lutar contra o 

PL 3015 das terceirizações; proposição de um dia de lutas no segundo semestre de 2015 

e fortalecer o ANDES-SN contra os ataques sofridos no MTE. 

Dentre os encaminhamentos aprovados está dentre outras coisas a criação de um 

curso de Formação Sindical a ser ofertado pelo ANDES-SN, cujo objetivo é o de formar 

pessoas qualificadas para socializar esse conhecimento nas bases, para a elaboração 

desse curso foi nomeada uma comissão composta por três membros do GTPFS. 
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