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Editorial
A UNIDADE NA LUTA PELA VALORIZAÇÃO
DA EDUCAÇÃO E DO SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL!
A 110º Plenária do SINASEFE, que ocorreu entre os dias 06 e 08 de julho em Brasília, possibilitou o
diálogo entre os três sindicatos que defendem os trabalhadores da educação em âmbito federal, e fortalecer
a unidade entre eles: Andes-SN, Fasubra e Sinasefe e também o movimento estudantil livre.
Tendo em vista as diversas ações que ocorrem em Brasília, motivadas ainda mais pelo fato de mais
Institutos estarem entrando em GREVE (IFSP, IFPE e IFRS-Restinga) e universidade (UFRGS) nesse início
de mês de julho, é fundamental que tenhamos engajamento nessas duas primeiras semanas contra os
ditames perpetrados por esse governo que insiste em não dialogar e ainda coagir o movimento legítimo dos
trabalhadores da educação pública e federal, ameaçando cortar ponto dos grevistas. A luta está cada vez
mais forte em âmbito nacional e regional. Em Natal houve o fechamento da BR 101; em Pelotas, o bloqueio
de ponte que liga a Rio Grande; no Espírito Santo aconteceu o “abraço solidário” em defesa do hospital
universitário, todos contando com a unidade do movimento estudantil, Fasubra, Andes-sn e Sinasefe.
Ainda deve ocorrer, em Cuiabá, a audiência com parlamentares para que se comprometam e
defendam a nossa luta, que foi marcada para dia 13. As assembleias mobilizadoras em todo o país no dia 11
e 12 e o ato público do IFBA/IFBaiano, a marcha unificada em Palmas, no dia 11, além de tantos outros atos
que certamente estão sendo arquitetados pela base. Além disso, várias ações que visam organizar o
acampamento em Brasília, que ocorrerá entre os dias 16 e 20, e a grande marcha do serviço público
federal, no dia 18 estão sendo plenamente construídas e deliberadas.
Vale ressaltar que todas as questões de organização dos atos da próxima semana estão sendo
realizados através dos comandos de greve unificados, o que inclui os três sindicatos da educação federal
(ANDES, FASUBRA, SINASEFE) em conjunto com o movimento estudantil livre, além de outras repartições
públicas em greve. São elas: Funasa, Ministério da Saúde, Ministério do Planejamento, Ministério do
Trabalho e Emprego, Ministério da Integração Nacional, Incra, Ministério do Desenvolvimento Agrário,
Ministério da Justiça, Funai, Arquivo Público Federal, Instituto Nacional de Propriedade Industrial, Hospital
das Forças Armadas e IBGE.
É importante radicalizarmos a luta. Já passamos por greves mais difíceis e demoradas. Em 2001,
ficamos mais de cem dias parados, mesmo com corte de ponto por dois meses. No entanto, tivemos muitos
ganhos, tais como a incorporação da GAE ao vencimento básico do técnico-administrativo, reajuste de
12,86% aos vencimentos, contratação de mais de 2 mil profissionais, manutenção do RJU, equiparação da
GID a GED.
O momento é de adesão crescente a greve. Temos duas semanas decisivas para a definição e
sucesso da nossa luta. Essa semana, (de 9 a 13) estão acontecendo atividades nos Estados, junto aos
comandos unificados estaduais de greve (SINASEFE, ANDES, FASUBRA, ESTUDANTES), para dar mais
força e visibilidade ao nosso movimento. Procure sua base, seu sindicato para articular a ida ao
acampamento, na semana de 16 a 20, e MARCHA A BRASILIA no dia 18.
VAMOS À LUTA, NENHUM PASSO ATRÁS!
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Relatório da 110ª Plena
Num clima de confiança e unidade foi realizada, nos dias 6, 7 e 8 de julho, a 110ª plena do Sinasefe
em Brasília. O evento reuniu delegados de todas as seções sindicais e constatamos que o movimento está
forte e chegamos a uma marca histórica de 217 campi parados. Confira nosso quadro de greve no final do
boletim. Na análise de conjuntura do dia 6 foram discutidas a pauta de reivindicações e a dificuldade de
negociação que o governo está criando. Foram várias tentativas nessa semana de retomada das
negociações com várias reuniões desmarcadas pelo ministério do planejamento e ministério da educação.
Desta forma, permanece ainda a mesma postura intransigente, autoritária e de descaso com a educação
pública do nosso país. Foi deliberada ainda, por unanimidade, a anistia da dívida da S.S de Luziânia. No dia
07 houve a reunião ampliada em que se reforçou a necessidade de intensificar as ações unificadas do
SINASEFE, FASUBRA e ANDES para que nossa pauta de reivindicações seja alcançada. No dia 08 foram
dados os encaminhamentos para reforçar o movimento e efetivar a greve onde ela ainda não está
ocorrendo, viabilizar o intercâmbio da direção nacional, seções consolidadas e as seções recém-criadas e
ainda intensificar as ações de radicalização, fortalecimento e criação dos comandos unificados locais. Foi
aprovado ainda, nesse dia, o fundo de greve.

Vem aí o Grande Acampamento Nacional
de Mobilização na Esplanada e a Marcha a Brasília 2012
Nosso movimento unificado (Fórum Nacional das Entidades dos
Servidores Públicos Federais) está programando para os dias 16 a 20 um grande
acampamento de mobilização que será realizado na Esplanada dos Ministérios,
em Brasília para sensibilizar o governo a uma efetiva negociação. Assim, estamos
conclamando todos os servidores e estudantes para esse grande momento
histórico de luta em defesa de uma educação pública gratuita e qualidade.
Precisamos de um grande número de pessoas para demonstrar a força,
determinação e seriedade do nosso movimento. Não vamos deixar de batalhar
pelos nossos ideais. Venham animados!!! Tragam barraca, colchão, acessórios
pessoais e vamos à luta. No dia 18 haverá a concentração às 9 horas na catedral
de Brasília para a Marcha a Brasília. Será um momento importantíssimo para
demonstrar a força e unidade do nosso movimento.
PROGRAMAÇÃO
16-20: Acampamento na Esplanada.
18: Marcha Unificada.
20: Plenária Unificada do Fórum Nacional dos Servidores Públicos Federais.

Fundo de Greve – A importância da colaboração de todos
Sabemos que a greve hora instalado é histórica. Entretanto, para desenvolvermos todas as
atividades planejadas que ensejarão no sucesso do nosso movimento grevista precisamos de recursos para
arcar com as despesas de todas as nossas ações. Desta forma, ficou decido na 110ª Plena que o fundo de
apoio à greve será constituído de 20% do recolhimento sindical mensal, ficando esse percentual dividido em
4 parcelas para as seções com mais de 150 membros e em 6 parcelas para as seções com menos de 150
membros. Para dúvidas e maiores informações consulte o ofício no que está disponível no site:
www.sinasefe.org.br
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Exemplos a serem seguidos
Na última semana o movimento grevista recebeu a informação através do “Comunica” do MPOG que
orienta o corte de ponto e envio da lista dos servidores em Greve. Esta estratégia não é nova para nós e
visa causar temor e colocar em dúvida a força do movimento. Com muita tranquilidade tratamos de
responder às nossas bases com texto informativo exposto em nosso site, e através de deliberação da 110ª
apontamos a radicalização como resposta política. A estratégia desse “Comunica” exime de
responsabilidade a presidência e o MPOG pois solicita que os gestores tomem esta atitude contra os seus
pares. Mas o que temos observado é que alguns reitores e diretores tem declarado com responsabilidade
que não tomarão esta medida, que apoiam e entendem a legitimidade do movimento grevista. Seguem
algumas manifestações contrárias à referida orientação:
“(...) Posiciono-me na intransigente defesa do diálogo e da negociação respeitosa entre as partes
envolvidas e sobretudo, por ser trabalhador e passar pelas mesmas agruras e vicissitudes de todos (...)”.
Cícero Nicácio do Nascimento Lopes.
Diretor-geral do Campus Campina Grande.
“(...) Espero que o governo use do bom senso e apresente propostas plausíveis
para a categoria e que possamos o mais rapidamente retomar as nossas
rotinas (...)”.
Rúi Mota
Diretor Geral – Campus Simões Filho
“(...) Encaminharei questionamento ao ministério sobre a legalidade da greve. Acredito que só é
possível cortar o ponto se a justiça determinar que a greve é ilegal (...)”.
José Geraldo de Sousa Junior
Reitor da UNB
Vejam as manifestações na íntegra no site do Sinasefe e no perfil do Comando Nacional de greve
Sinasefe no Facebook.
NOTA DE APOIO DA ANPED
(ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA EM
EDUCAÇÃO) ÀS GREVES DOS DOCENTES,
TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS E ESTUDANTES
A ANPED, por meio de sua Diretoria, vem a público manifestar seu apoio às greves dos docentes,
dos técnico-administrativos e dos estudantes das Universidades Públicas e reconhecer a legitimidade de
suas reivindicações. Entendemos que essas greves estão inseridas em amplo movimento nacional que
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visa garantir as condições necessárias para a definição e implantação de um projeto de Educação
Superior pública, gratuita, de qualidade e acessível a todos.
Tendo em vista a construção de uma universidade pública de qualidade, faz-se necessário
implementar políticas públicas que garantam condições para a realização do ensino, pesquisa e extensão,
que promovam a expansão de vagas/matriculas públicas com qualidade, que assegurem o acesso e a
permanência dos estudantes e que valorizem os docentes e técnico-administrativos com planos de
carreira e salários dignos.
Para o cumprimento de tais condições entendemos que o Governo Federal deve cumprir com sua
função constitucional relativa à expansão de uma Educação Superior pública de qualidade por meio do
diálogo e da apresentação de propostas que contemplem as reivindicações dos movimentos docentes,
técnico-administrativos e estudantil, de modo a assegurar a retomada urgente do trabalho nas instituições
federais.
Nesse contexto, a ANPEd reafirma seu compromisso em lutar pelo fortalecimento da pósgraduação e da pesquisa na área da Educação no Brasil, comprometendo-se com a: a) democratização e
melhoria da qualidade da educação no Brasil, em seus diferentes níveis e modalidades; b) expansão
qualificada da pós-graduação em educação, que resulte em sólida formação acadêmica, produção
intelectual relevante e comprometida com a resolução dos problemas da sociedade e da educação
brasileira. Tais compromissos implicam em lutar pela aprovação e real efetivação do Plano Nacional de
Educação (PNE), com a exigência de o poder público investir 10% do PIB em Educação.

Diretoria da Anped
Rio de Janeiro, 05 de julho de 2012

A LUTA NAS BASES

Ato publico dos servidores do IFBA e IFBaiano “Todos na reitoria”
Nesta quinta feira (12), as Seções Sindicais dos Campus de Santa Inês, Senhor do Bonfim,
Guanambi, Catu juntamente com o Comando Estadual de Greve IFBA/IFBaiano e o Comando de Greve
Estudantil IFBA/IFBaiano realizarão, durante a reinauguração da sede da reitoria do INSTITUTO FEDERAL
BAIANO, um ato público em torno da pauta nacional de greve e das reivindicações locais.
Destaca-se a importância desse ato, pois estarão presentes o Presidente do Conif, Denio Rebello
Arantes e demais reitores, representantes da SETEC/MEC, parlamentares além de outros convidados.
Portanto, será um momento oportuno para dar destaque ao movimento e chamar a atenção das autoridades
para a situação precarizada da educação pública federal, sobretudo dos seus servidores.
O evento ocorrerá na Rua do Rouxinol, 115 – Bairro Imbuí/Pararela (próximo ao shopping Cabaotã) –
Salvador, a partir das 15 horas.
PARTICIPEM CONOSCO E FORTALEÇA A NOSSA LUTA PELA EDUCAÇÃO!!!
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Comando Unificado do Rio Grande do Norte paralisa a principal entrada de Natal
Em greve, cerca de 500 servidores técnico-administrativos da Universidade Federal do Rio Grande
do Norte (UFRN) e do Instituto Técnico de Educação, Ciência e Tecnologia do RN (IFRN) fecharam a BR
101, sentido Parnamirim-Natal, impedindo o acesso de veículos à capital potiguar. O movimento é uma
orientação do Comando Nacional Unificado de Greve (Sinasefe/Fasubra/Andes e movimento estudantil),
que determinou o fechamento de rodovias em todo o País e obras da copa de 2014, com o objetivo de
forçar a negociação com o Governo Federal.
A atividade começou por volta das 11 horas desta manhã com a interdição da BR 101, mas logo se
estendeu também para a marginal da via, causando grande congestionamento.
Sem avanço desde o ano anterior, a pauta de reivindicações é praticamente a mesma que motivou a
greve em 2011, ampliando algumas novidades devido às medidas recentes do Governo.. É importante
destacar que tanto universidades quanto institutos federais (IFs) possuem a mesma lei de carreira, o que
também levou à deflagração da greve por parte dos servidores do IFRN.
Adaptado de: http://www.dnonline.com.br/app/outros/ultimas-noticias/38,37,38,47/2012/07/10/interna_cotidiano,101941/manha-deprotestos-confusao-e-engarrafamento-na-br-101.shtml

Abraço solidário no Hucam marcou o ato unificado dos servidores federais
Os servidores do Ifes, da Ufes, do Incaper estudantes e militantes dos movimentos sociais do campo
saíram de Vitória na manhã desta terça-feira, 10, para lutar pela valorização da educação, do serviço público
e contra a privatização do Hospital Universitário Antonio Cassiano de Moraes (Hucam)/Hospital das
Clínicas. O ato começou às 9h, no Hucam, com um abraço coletivo no hospital e seguiu rumo à Ufes, onde
foi servido um almoço solidário na reitoria da universidade. Durante a manifestação, trabalhadores e
estudantes conversaram com a população sobre a greve do servidores federais e convidaram o povo
capixaba a se unir na defesa do Hucam. A mobilização foi organizada pelo Comando Unificado da Ifes, Ufes
e DCE. Mais informações acesse o site: http://www.sinasefevitoria.com.br/blog/?p=2234

Movimento de Greve Unificado da UFES ocupa prédio da reitoria
No início da tarde de hoje (10), professores, técnico-administrativos e estudantes iniciaram uma
ocupação no prédio da reitoria da UFES. A manifestação – que segue orientação nacional do Comando
Nacional Unificado de Greve – é para pressionar o Governo Federal a abrir negociações com as categorias
em greve e está sendo realizada simultaneamente em diversas universidades do país.
Matéria na integra no site: http://www.sinasefevitoria.com.br/blog/?p=2246

Ato Público Unificado em Manaus
No dia 06/07/2012 um Ato Público Unificado foi realizado nas principais ruas do centro de Manaus. O
evento contou com a participação de aproximadamente 1500 pessoas, entre servidores de diversos
segmentos da esfera federal e estudantes. O ato foi uma proposta do comando unificado SINASEFE,
FASUBRA, ANDES e importantes entidades sindicais do Amazonas. Os estudantes da UFAM e IFAM
também estiveram envolvidos na empreitada fazendo panfletagem da pauta de reivindicações.
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Marcha das Lutas em Palmas
A Marcha das Lutas ocorrerá hoje, com uma atividade unificada em PALMAS, TOCANTINS dia 11 de
julho, com concentração às 16h no estacionamento da Encanel (104 Norte). Essa ação foi criado pelos
comandos de greve do IFTO, UFT, Funai, Funasa Incra, IBGE, UNE e também movimentos sociais (MST e
MAB) para dar visibilidade à nossa luta.
O governo manda cortar o ponto dos grevistas e o resultado é a união das categorias em greve para
vencermos essa batalha.
Some-se à esse batalhão! Aguardamos você, nesse dia, com a camiseta da greve ou de cor preta,
apito, nariz de palhaço, cartazes etc.

Atividade de greve para ponte que liga as cidades Pelotas a
Rio Grand e/RS
Hoje a tarde, ANDES, FASUBRA SINASEFE e estudantes fecharam a
ponte que liga Pelotas a Rio Grande por meia hora ocasionando uma
paralisação do movimento dos caminhões que vão ao porto de Rio
Grande e carros.
Ato que foi realizado embaixo de chuva, mostrando a força do nosso
movimento grevista, demonstrando o descaso com a educação.

Estudantes e servidores unidos em defesa da
educação pública, laica e de qualidade. AXÉ!
Servidores do IFBA em Greve desde o dia 13/06 fizeram um
café da manhã no dia 09/07, objetivando mobilização e
fortalecimento da Greve no Campus de Salvador. Neste dia os
alunos em greve solidária ao movimento paredista dos
servidores e na luta pela educação de qualidade nos Institutos
Federais iniciaram o acampamento na Praça Vermelha, lugar
histórico das lutas dos estudantes e servidores da antiga Escola
Técnica Feder al da Bahia.
Foto: Paulo Vicent
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Quadro de greve no dia 11/07/2012
QUADRO DA GREVE NO SINASEFE – SEÇÕES E CAMPI QUE ADERIRAM AO MOVIMENTO
Estado

Instituição

Seção

Campus/Campi

Alagoas

IFAL

Sintietfal

Amazonas

IFAM

Manaus

Maceió, Reitoria, Arapiraca, Marechal Deodoro, Murici,
Satuba, Maragogi, Palmeira dos Índios, Penedo,
Piranhas, Santana do Ipanema,
São Miguel dos Campos – IFAL.
Manaus Centro, Manaus Zona Leste, Manaus Distrito
Industrial, Lábrea e Presidente Figueiredo – IFAM.

Bahia

IFBA

Ceará

Distrito Federal

Espírito Santo

Goiás

Maranhão

Mato Grosso

Mato Grosso do Sul

Minas Gerais

Salvador, Reitoria, Barreiras, Feira de Santana,
Jequié, Ilhéus, Teixeira de Freitas, Itapetinga,
Santo Amaro, Seabra, Valença-Tento, Valença,
Camaçari e Simões Filho – IFBA.
Guanambi – IFBAIANO.
IF BAIANO
Guanambi
Santa Inês – IFBAIANO.
Santa Inês
Senhor do Bonfim – IFBAIANO.
Senhor do Bonfim
Fortaleza, Reitoria, Acaraú, Aracati, Baturité,
IFCE
Sindsifce
Canindé, Cedro, Crateús, Jaguaribe,
Limoeiro do Norte, Maracanaú,
Quixadá, Sobral, Tauá e Tianguá – IFCE.
Crato, Umirim – IFCE.
Crato
Iguatu – IFCE.
Iguatu
Juazeiro do Norte – IFCE.
Cariri
Brasília, Reitoria, Samambaia, Riacho Fundo,
IFB
Brasília
Gama, Taguatinga-Norte, Taguatinga-Centro, Planaltina,
São Sebastião – IFB.
Vitória, Reitoria, Aracruz, Cachoeiro do Itapemirim,
IFES
IFES- Vitória
Cariacica, Guarapari, Linhares, Nova Venécia, Piúma,
São Mateus, Serra, Venda Nova do Imigrante,
Vila Velha – IFES.
Colatina – IFES.
Colatina
Morrinhos – IFGoiano.
IF Goianio
Morrinhos
Rio Verde – IF Goiano.
Rio Verde
Urutaí – IF Goiano.
Urutaí
Luziânia – IFG.
IFG
Luziânia
Monte Castelo – IFMA.
IFMA
Monte Castelo
Cáceres – IFMT.
IFMT
Cáceres
Rondonópolis – IFMT.
Rondonópolis
São Vicente da Serra São Vicente da Serra – IFMT.
Cuiabá, Reitoria, Bela Vista, Juína,
Cuiabá
Barra do Garças, Confresa, Pontes e Lacerda – IFMT.
Campo Grande, Reitoria,
IFMS
Mato grosso do Sul
Nova Andradina, Três Lagoas, Ponta Porã,
Corumbá – IFMS.
Formiga – IFMG.
IFMG
Formiga
Ouro Preto, Congonhas, S. João Evangelista,
Ouro Preto
Governador Valadares – IFMG.
Barbacena, Santos Dumont – IF SUDESTE DE MG.
IF SUDESTE DE MG Barbacena
Juiz de Fora – IF SUDESTE DE MG.
Juiz de Fora
Salinas, Almera – IF NORTE DE MG.
IF NORTE DE MG
Salinas
Inconfidentes – IF SUL DE MG.
IF SUL DE MG
Inconfidentes
Uberaba – IF TRIÂNGULO MINEIRO.
IF TRIÂNGULO
Uberaba
Salvador
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Pará
Paraíba

MINEIRO
IFPA
IFPB

Uberlândia
Belém
SINTEFPB

Paraná

IFPR

*****

Piauí

IFPI

Corrente

Pernambuco

IFPE

Recife

Rio de Janeiro

IFF

Campos

INES
COLÉGIO PEDRO II
IFRJ

Assines
Sindscope
Sindcefeteq

Rondônia

IFRO

Rio Grande Norte

IFRN

Ji-Paraná
Porto Velho
Natal

Rio Grande do Sul

IFRS

IFF
IF SUL
RIO-GRANDENSE
Escola Vinculada

Santa Catarina

IFSC

Mossoró
Sinasefe Metropoa
Seção Bento
Gonçalves
Alegrete
São Vicente do Sul
Pelotas

Uberlândia - IF TRIÂNGULO MINEIRO.
Belém, Conceição do Araguaia – IFPA.
João Pessoa, Campina Grande, Cabedelo, Cajazeiras,
Guarabira, Monteiro, Picuí, Patos, Princesa Isabel e
Sousa – IFPB.
Esses servidores não são filiados ao Sinasefe,
Mas, estão juntos na luta.
Corrente, Teresina Central, Teresina Zona Sul,
Parnaíba, Picos – IFPI.
Floriano – IFPI.
Recife, Caruaru, Vitória de Santo Antão
– IFPE.
Campos – Centro, Campos – Guarús,
Cabo Frio, Itaperuna, Macaé,
Quissamã – IF FLUMINENSE.
Instituto Nacional de Educação de Surdos – IFNES.
Colégio Pedro II (14 unidades educacionais) – CPII.
Arraial do Cabo, Engenheiro Paulo de Frontin,
Duque de Caxias, Maracanã, Mesquita, Nilópolis,
Paracambi, Pinheiral, Realengo, São Gonçalo
e Volta Redonda – IFRJ.
Ji-Paraná – IFRO.
Porto Velho – IFRO.
Natal Central, Natal Cidade Alta, Natal Zona Norte,
Macau, Santa Cruz,
São Gonçalo, João Câmara, Ipanguaçu,
Currais Novos, Nova Cruz,
Apodi, Pau dos Ferros, Caicó e Parnamirim,
campus EaD – IFRN.
Mossoró – IFRN.
Canoas, Porto Alegre, Osório, Restinga – IFRS.
Bento Gonçalves, Caxias, Feliz, Ibirubá – IFRS.
Alegrete – IFF.
São Vicente do Sul – IFF.
Pelotas, Visconde da Graça – IF SUL RIO-GRANDENSE.

Santa Maria
Frederico
Westphalen
Florianópolis

Colégio Técnico Industrial.
Colégio Agrícula Frederico Westphalen.
Florianópolis, Reitoria, Florianópolis–Continente
Jaraguá do Sul, São José, Palhoça,
Geraldo Werninghaus,
Araranguá, Canoinhas,
Chapecó, Itajaí, Joinville – IFSC.

São Paulo

IFSP

Concórdia
Santa Rosa do Sul
São Paulo

Sergipe

IFSE

Aracaju

Tocantins

IFTO

Araguatins
Palmas

Concórdia - IF CATARINENSE.
Sombrio - IF CATARINENSE.
São Paulo, Birigui, São João da Boa Vista,
Caraguatatuba, Barretos, Matão – IFSP.
Aracaju, Estância, Itabaiana, Lagarto,
Nossa Senhora da Glória
e São Cristóvão – IFSE.
Araguatins – IFTO.
Araguaína, Palmas e Porto Nacional – IFTO.

Total: 24

Total: 37

Total: 55

Total: 223

IF CATARINENSE
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Comando Nacional de Greve:
NEY ROBSON FIALHO BEZERRA (SINTEF/PB), SAMANTA LOPES MACIEL (Vitória/ES), JONES DE ARRUDA
MARTINHO (São Vicente/MT), PAULINO DE SOUSA MUSSIO (Corrente/PI), TONNY MEDEIROS MARTINHO
(Natal/RN), MARCOS TÚLIO BORGES (Florianópolis/SC), REINALDO DA CRUZ MARTINS (Salvador/BA), MAURICIO
DUARTE ANASTÁCIO (Santa Rosa do Sul/SC), WANDERLAN SANTOS PORTO (Natal/RN), GEOVANCIO SILVA DO
NASCIMENTO (Santa Inês/BA), FABRICIO TAVARES DA SILVA, (SINTIETFAL/AL), RAIMUNDO EXPEDITO PIRES
(Palmas/TO), SABRINA SÁ E SANT’NNA DOS SANTOS (Ouro Preto/MG), JOSÉ ADRIANO CARVALHO DE PINHO
(SINDSIFCE/CE), JULIO MANGINI FERNANDES (Cuiabá/MT), ELCIO JOSÉ DO NASCIMENTO (Salinas/ MG),
CEZAR LAURENCE BARROS (Vitória/ES),
LUCIANO
INACIO
(Concórdia,
SC),
TÂNIA
GONÇALVES
(Inconfidentes/MG), LINDON JOHNSON SILVA FERREIRA, (Belém/PA).

Plantão da Direção Nacional:
SILVIO ROTTER (Coordenação Geral), GUTENBERG NASCIMENTO (Coordenação Geral), EULALIO COSTA (1°
Tesoureiro), SHILTON ROQUE (coordenação jurídica), CARLOS MAGNO (Coordenação pessoal).

Sindicato Nacional dos Servidores Federais da Educação Básica, Profissional e Tecnológica – SINASEFE
SCS, Quadra 2, Bloco C, sala 109/110 (Ed. Serra Dourada) Brasília- DF – CEP 70300-902
Telefone e Fax: (61) 2192-4050– e-mail: dn@sinasefe.org.br – www.sinasefe.org.br
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