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 EDITORIAL
As bandeiras continuam hasteadas! Paralisação geral 11 de julho!
O Sinasefe Nacional é um sindicato de luta, classista, que sempre esteve do lado dos trabalhadores na trincheira da luta. Nos últimos dois anos, a partir das nossas reinvindicações e banbandeiras de luta, ocupamos as ruas de todo o país durante nossas últimas duas greves e com
manifestações dos servidores neste ano de 2013.
Em todos esses momentos de batalha ficou bem evidente a tamanha necessidade de lutar
combatendo a atual política de governo que vem aumentando a precarização do nosso trabalho
em detrimento de um pacto com os banqueiros e o empresariado. Nas nossas mobilizações era
latente o grau de insatisfação com posturas e atitudes do atual governo como a criação do Funpresp, o projeto de criação do Acordo Coletivo Especial, a qualidade da expansão da nossa rede
federal, a privatização dos hospitais universitários através da EBSERH, dentre tantas ações nesse
sentido.
Colocamos nosso bloco na rua, e foi necessária uma forte mobilização em todo Brasil, onde nossas bases fecharam rodovias, trancaram ruas, fecharam pontes, ocuparam reitorias, e realizaram diversas passeatas e manifestações para chamar a atenção da população e do governo
para nossa insatisfação e nossos anseios de mudança.
No momento político atual, observamos uma profunda mudança de conjuntura, onde toda
a população está tomada por esse sentimento de revolta e insatisfação e passa a ocupar as ruas
com seus cartazes e bandeiras exigindo mudanças em nosso país. Alguns importantes avanços já
foram alcançados, em algumas cidades já houve a revogação do aumento da tarifa, importante
vitória da população sobre o empresariado do setor de transportes, vitória sobre o capital. Recentemente houve a derrubada da PEC 37, resultados que mostram que com a unidade da população
é possível mudar esse país e a realidade de qualquer país do mundo.
Nesse contexto, é necessário que nós trabalhadores organizados, não nos furtemos a esse
momento de lutas, uma vez que já a ocupamos de longa data esse recinto que conhecemos tão
bem e agora é imprescindível nossa permanência. Apresentamos nossas bandeiras de lutas, integramo-nos as plenárias unificadas e ao fazermos uma grande paralisação no dia 11 de julho, mostraremos a todos a força da classe trabalhadora parando o Brasil!
As oito centrais sindicais desse país em um momento ímpar decidiram pela paralisação geral, sendo a hora de fortalecer a unidade a avançar nas mudanças, rumo a uma sociedade mais
justa e igualitária, onde possamos ser livres da exploração! Todos as ruas!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Sinasefe convoca suas bases a
integrar a Paralisação de 11 de
julho
Dada à revolta geral que o brasileiro assimilou indo às ruas, os movimentos sindicais se
organizam para contribuir com vasta experiência
em manifestações e no combate aos ataques governistas, portanto o Sinasefe Nacional convoca
as bases a integrarem o Dia de Paralisação Nacional, no dia 11 de julho em todos os estados.
Por decisão do Fórum dos Servidores Públicos Federais (veja o relatório), o Sinasefe encaminhou Ofício Circular 22/2013 às Seções Sindicais com o seguinte texto: “a Direção Nacional
do SINASEFE recomenda as suas bases que nas
semanas que seguem realizem assembleias para
discutir a atual conjuntura política do país, a integração as manifestações em cada cidade e adesão a paralisação histórica do dia 11 de julho”.
(leia o ofício)
A importante mobilização já obteve êxitos
por todo o país no Dia Nacional de Luta convocado pela CSP-Conlutas e pelo Espaço Unidade de
Ação nos dias 26 e 27 de junho com paralisações,
atos e manifestações em diversas regiões do país. Agora é o momento dos servidores públicos
federais protestarem Em defesa dos serviços públicos de qualidade, gratuito e que atenda as
necessidades do povo trabalhador em nosso país!
É a hora de se unir a massa para avigorar a luta diária para reverter à situação precária
que os trabalhadores dos Institutos Federais encaram enquanto o governo só se importa em construir mais Campus e não fornecer condições aos trabalhadores e alunos.
Junte-se aos debates, acrescente sua força e sua indignação para fazermos a diferença. A seguinte plataforma base pode sofrer adições de acordo com as demandas locais ou
mesmo ser utilizada de forma parcial.
 Mais recursos para a educação e saúde PÚBLICA / plano de obras para construir hospitais
e escolas suficientes;
 Aumento dos salários de acordo com a inflação;
 Menos dinheiro para os bancos e mais recursos para políticas sociais como os 10% do PIB
para a educação pública e para o pagamento do piso nacional dos educadores / suspensão do superávit primário e o pagamento da dívida externa e interna para bancos e especuladores;
 Fim do fator previdenciário / recomposição do valor das aposentadorias / anulação da Reforma da Previdência de 2003;
 Contra as privatizações/ pela revogação da EBSERH;
 Contra o PL 092 que privatiza o serviço público;
 Contra a precarização do trabalho e o PL 4330, das terceirizações;
 Contra a corrupção;
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Colabore para construção do Plano Nacional de Capacitação e Qualificação dos Técnicos-Administrativos
A Comissão Nacional de Supervisão do PCCTAE – CNS aguarda argumentações e propostas acerca do Plano Nacional de Capacitação e Qualificação dos Técnicos-Administrativos.
Envie para dn@sinasefe.org.br as proposições baseadas na minuta feita pelos componentes do
grupo CNS (leia a minuta).
No mês de julho os membros de todos os Grupos de Trabalho com o Ministério da Educação se debruçarão a analisar o contexto político e prático das reuniões no intuito de construir estratégias ampliando a discussões sobre as demandas.

Problemáticas relativas à Rede Federal de Ensino
serão discutidas esta quinta-feira no 8º Seminário Nacional de
Educação
Em Natal – RN trabalhadores de diversas partes do país se reunirão no 8º Seminário Nacional de Educação a ter início nesta quinta-feira (04 de julho) no intuito de construir encaminhamentos para melhorias das condições de trabalho, de ensino, entre outras pautas. Até este sábado (6 de julho) serão debatidos três eixos temáticos com subtemas elaborados pelos delegados
na última Plenária do Sinasefe. Acompanhe a cobertura pelo site, pelo Facebook e Twitter do
Sinasefe.

AGENDA
EVENTOS

PERÍODO

Seminário Nacional de Educação do
Sinasefe

04 a 06 de julho/ 2013

Dia de Paralisação Nacional

11 de julho/ 2013

LOCAL
Natal - RN
Todos estados
do país

Site Sinasefe Nacional: http://www.sinasefe.org.br/v3/
Facebook Sinasefe: Sinasefe Nacional
Twitter Sinasefe: @SINASEFE
Responsáveis por este boletim: Shilton Roque, Flávia Carvalho, Tonny Martinho.
Jornalista: Jéssica Fernandes.

3

SINASEFE
Boletim Sinasefe Ano XVI – Nº 523 – 29 de junho de 2013
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

4

