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

11º ENCONTRO NACIONAL DE ASSUNTOS DE APOSENTADORIA E SEGURIDADE
SOCIAL DO SINASEFE
No período de 26 a 29 de janeiro de 2012, na cidade de Aracaju-SE, a Seção Sindical
do Estado de Sergipe e o Sindicato Nacional dos Servidores Federais da Educação Básica,
Profissional e Tecnológica – SINASEFE realizaram o 11º Encontro Nacional de Assuntos de
Aposentadoria e Seguridade Social do SINASEFE, com o tema: As Reformas da
Previdência e os Fundos de Previdência Privada.
Participaram do evento 130 (cento e trinta) sindicalizados/as representando 21 (vinte e um)
Seções Sindicais.
De acordo com a programação foram desenvolvidos os temas sobre Vida, Saúde e
Trabalho, Políticas de Seguridade Social; Reformas da Previdência; Fundos de Pensão e
Aposentadoria: Liberdade ou Isolamento e Atividade Cultural.
Tais temas buscaram o conhecimento, a reflexão e discussões acerca da necessidade
de subsidiar a constante luta dos servidores/as federais, diante das reformas previdenciárias e
os ataques por parte dos governos retirando os direitos conquistados pela classe
trabalhadora.
Mediante esses desafios, os/as representantes das Seções Sindicais presentes
a este Encontro apresentaram, para deliberação nos fóruns deste Sindicato Nacional, que por
meio de ações políticas, administrativas e jurídicas defendam:
1) Manutenção e reconquista dos direitos dos servidores públicos aposentados/as,
pensionistas e aposentandos/as: paridade e integralidade;
2) Garantia da inclusão e permanência dos/as aposentados/as nos planos de
Carreira, com enquadramento mantendo status na carreira;
3) Criação de fóruns de discussões/estratégias como forma de superar a crise de identidade
na Rede Federal de Educação, para subsidiar, dentre outras ações, a campanha salarial
unificada dos servidores públicos federais;
4) Lutar pela unidade sindical com as demais entidades de educação;
5) Maior investimento em políticas sindicais, nas bases, para reivindicação dos direitos dos/as
trabalhadores/as;
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6) Reivindicar junto ao governo federal a implementação de uma política de atenção à saúde,
previdência e benefícios do servidor público federal;
7) Reivindicar junto ao governo federal a elaboração de programas de preparação à
aposentadoria;
8) Que as Seções Sindicais criem espaços, nos momentos de reuniões pedagógicas, para
divulgação das ações desenvolvidas pelo SINASEFE e apresentação das reivindicações dos
servidores públicos;
9) Que o SINASEFE/DN e Seções Sindicais façam intervenções juntos aos deputados e
senadores nos processos de votações das PECs: 270, 555 e demais PL”s em defesa da
categoria dos SPF’s;
10) Que o SINASEFE lute pela inclusão dos docentes dos Colégios Militares, ex-Territórios e
Técnicos Administrativos (PCCTAE) no PL 2203/2008;
11) Reivindicar o direito de voto dos aposentados nas eleições para ocupação dos cargos
eletivos das Instituições Federais de Educação, bem como assento no CONSUP;
12) Apoio à moção de solidariedade aos companheiros do Pinheirinho, em São José dos
Campos-SP;
13) A definição do local do próximo Encontro de Assuntos de Aposentadoria e Seguridade
Social será em uma plena, a Seção Sindical da Bahia se propôs a sediar o evento em Porto
Seguro;
14) Aprovação da seguinte moção de repúdio:

Os participantes do 11º Encontro de Nacional de Assuntos de Aposentadoria e Seguridade
Social do SINASEFE repudiam a ação violenta da Polícia Militar de São Paulo e a conduta
autoritária e truculenta do governo do estado e do município na desocupação das famílias do
Pinheirinho, em São José dos Campos-SP.

Representantes das Seções Sindicais presentes ao 11ºEncontro Nacional de Assuntos
de Aposentadoria e Seguridade Social do SINASEFE
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