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 EDITORIAL
Os gritos são muitos, as respostas poucas!!!
Apesar das grandes manifestações ocorridas em todo Brasil, desde junho, com a juventude, chegando ao dia de GREVE, PARALISAÇÕES E MANIFESTAÇÕES, em 11 de julho,
o governo não vem acenando com qualquer iniciativa em responder de maneira séria às reivindicações das ruas.
Em relação aos Servidores Federais, o descaso é ainda maior. O acordado no fim da
greve de 2012, em que o governo chamaria Grupos de Trabalhos (GT) para discutir vários assuntos de interesse da nossa categoria no final de 2012 e em 2013, infelizmente não obtivemos qualquer resultado concreto desses GTs. Estamos completando 01 (um) ano após aquela
greve e nada avançou no atendimento às nossas reivindicações.
O SINASEFE, em conjunto com outros setores do Serviço Público Federal, protocolou em
janeiro de 2013 a pauta da nossa Campanha Salarial. Em março foi realizado o lançamento oficial
dessa Campanha, em 24 de abril realizamos juntos com todos os trabalhadores brasileiros uma
importante marcha sobre Brasília, reunindo cerca de 30.000 (trinta mil) pessoas, e construímos o
dia Nacional de PARALISAÇÃO na nossa Rede. O governo até agora sequer nos recebeu para
iniciar um processo de negociação consequente, temos tido somente as enrolações que já prevíamos para os GTs, mas temos tentado transformá-los em instrumentos negociais.
Após 08 (oito) meses de aprovada a lei 12.772, o governo nomeou o Conselho Permanente para o Reconhecimento de Saberes e Competências (RSC), mas já na sua composição
deixou claro que os trabalhadores pouco vão poder influenciar nas suas decisões. A ampla maioria dos componentes de Comissão são de representantes do governo e dos gestores das IFEs.
O estudo realizado pelo DIEESE revelou que o governo não bateu sua meta inflacionária em 2012 e nem baterá nos próximos anos. Isto causará perdas salariais significativas para
todos os Servidores Públicos Federais. O SINASEFE, com as demais entidades representativas, protocolou uma solicitação de antecipação da parcela do reajuste prevista para 2015, diminuindo assim o impacto das perdas salariais, mas até agora o governo mais uma vez não
deu resposta aos trabalhadores.
A CSP-CONLUTAS, e demais Centrais Sindicais, fizeram um chamamento aos trabalhadores: “Vamos continuar firmes na luta, realizando grandes manifestações”. Já está marcado para 30 de agosto um novo Dia Nacional com paralisação, Greves e manifestações por todo o Brasil.
O SINASEFE que participou do dia 11 de julho, faz um chamamento a sua base para
ampliar ainda mais sua participação neste dia 30 de agosto, discutindo em cada Assembleia
de Base e unificando e organizando as paralisações e atividades no conjunto de entidades
que compõem o Fórum Nacional de Servidores Federais e com as Centrais que estão engajadas nesta construção, principalmente a nossa Central, a CSP-Conlutas.
Já encomendamos à CSP-Conlutas o envio às nossas bases do jornal de convocação
do Dia 30 de agosto. Assim que estes jornais chegarem, pedimos a cada Seção Sindical que
possa fazer ampla distribuição junto aos Servidores e Comunidade Escolar. A Seção que precisar de mais jornais deve solicitar diretamente à CSP-CONLUTAS.
Nos dias 17 e 18 de agosto realizaremos uma PLENA para discutir e unificar nossas
ações, bem como definir os rumos do nosso movimento. Fortalecer a nossa instância nacional
de deliberação, elegendo delegados na base, com assembleias onde possamos discutir nossas principais reivindicações. Essa é a tarefa principal e imediata colocada para todos os militantes do nosso SINASEFE.
Vamos todos à PLENA, onde realmente construímos nosso futuro.
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 NOTÍCIAS
Diretrizes do RSC e Regulamento da CPRSC em debate
O SINASEFE tomou posse esta semana (dia 5) no Conselho Permanente para avaliação
do Reconhecimento de Saberes e Competência – CPRSC dos docentes do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico – EBTT, com seis representantes (três titulares e três docentes).
Dois aspectos foram discutidos na reunião: a proposta de regulamento do CPRSC e as diretrizes gerais para a concessão do RSC.
Na discussão sobre as diretrizes gerais o SINASEFE discordou veementemente da proposta inicial apresentada, pois centralizava a responsabilidade da concessão do beneficio nas
mãos de gestores.
O SINASEFE recomenda a leitura da minuta de Regulamento e da Ata da reunião (confira
aqui) com discussão nas bases, para que na 117ª PLENA as discussões sejam amadurecidas e
possamos levar para CPRSC o posicionamento do SINASEFE.
A próxima reunião da CPRSC ocorrerá em 19 de agosto.

Reunião do Fórum das Entidades dos SPFs indica mobilização estadual para o dia 30 de agosto
Na última terça-feira (6), as entidades do
Fórum dos Servidores Públicos Federais – SPF
decidiram levar às bases a recomendação de que
ocorra a intensa mobilização em nível estadual
para construção do Dia Nacional de Paralisações
e Greves, em 30 de agosto.
O SINASEFE irá discutir na 117ª PLENA a
organização e o engajamento para esse evento
unificado de vários setores e categorias. As discussões sobre uma GREVE GERAL em 2014 já
se multiplicam entre as categorias por todo país,
com o não atendimento do governo às pautas e o
posicionamento em não receber os SPF para negociar a Campanha Salarial de 2013 pode acelerar em muito a mobilização no setor. Leia mais no site do SINASEFE.

Paralisação Nacional de Servidores Civis das IFEs Militares
Os professores civis da Escola Tenente Rêgo Barros (ETRB), em Belém, cruzaram os braços nesta quinta-feira, dia 08, com o objetivo de denunciar o tratamento discriminatório em relação
à carreira docente e, principalmente, contra o autoritarismo patrocinado pelos militares.
A paralisação foi aprovada em assembleia realizada na última quarta-feira (07) no Auditório
Central da ETRB.
O protesto integra a Paralisação Nacional dos Servidores Civis dos Colégios Militares e
acontece uma semana após a professora de história do Colégio Militar de Porto Alegre, Silvana
Schuler Pineda, conseguir na Justiça Federal o direito de retomar às suas funções. Ela foi afastada por discordar do uso de um livro didático pró-ditadura em sala de aula, como relatado no Boletim Sinasefe n° 525.
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Encontro prepara XXII Seminário Nacional de Segurança das IPES
Mais de 30 representantes nacionais e regionais de várias Instituições Públicas de Ensino
Superior - IPES se reuniram nos dias 23 e 24 de julho, com a presença de membros do SINASEFE e da FASUBRA. O objetivo do Encontro foi para que fosse elaborado o temário do XXII Seminário Nacional de Segurança das IPES, apresentado seu site e aperfeiçoando os detalhes para o
evento a ser realizado nos de 23 a 28 de setembro, na Universidade Federal de Juiz de Fora UFJF.
Pelo site específico do evento será
possível efetuar inscrições, bem como emitir
os boletos para o pagamento, visando maior
facilidade aos delegados e observadores do
Seminário.
O temário do XXII Seminário trará temas como direitos humanos, meio ambiente,
saúde do trabalhador, segurança em grandes
eventos, segurança cidadã e estratégias de
potencialização da segurança. É indicado
para profissionais da área de segurança física e patrimonial de instituições públicas de
ensino e órgãos públicos de todas as regiões
do
país.
Inscreva-se
no
site:
http://www.ufjf.br/seminarionacionalseguranca/

Reunião ampliada do GT Democratização elabora propostas de alterações
na legislação
Nos dias 6, 7 e 8 de agosto, os participantes da reunião ampliada do GT Democratização
fizeram análise e propuseram alterações na legislação vigente sobre os Institutos Federais: Lei
11.892/08 e Decreto 6.986/09.
Na Lei 11.892/08 os membros fizeram análise minuciosa e incluíram o termo “básica” na
identificação da Rede, ficando da seguinte forma: “Rede Federal de Educação, Básica, profissional, Cientifica e Tecnológica”. Além de outras proposições (confira aqui) construídas pelo grupo.
Já no Decreto 6.986/09, o GT incluiu o termo “eleições” para disciplinar o processo de escolha de dirigentes no âmbito dos Institutos. Confira o documento completo aqui.
A reunião ampliada foi realizada com o objetivo de poder discutir um projeto e uma estrutura mais democrática de toda Rede Federal de Ensino, dando condições de igualdade entre docentes e técnicos administrativos, ampliando a representação da comunidade escolar e promovendo
uma autonomia na sua organização interna.
Para tanto, existe a necessidade de um debate mais profundo sobre a autonomia e o financiamento das nossas Instituições, debate antigo nas Universidades, entretanto quanto aos
Institutos ainda não realizados por conta da nossa recente reestruturação e ampliação.
Veja o relatório completo da reunião ampliada.
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Seminários Regionais do SINASEFE sobre a Precarização na Expansão da
Rede
O SINASEFE Nacional reforça a convocatória para os
Seminários Regionais nestes meses de agosto e de setembro visando a construção de um relatório geral da situação precária advinda de um processo de expansão que
não atende às demandas da sociedade e não representa
a vontade e os projetos necessários para a nossa Rede.
Para isso, é preciso que todos se comprometam
com esta atividade, pois só com a efetiva participação dos
trabalhadores poderemos apresentar o verdadeiro quadro
das nossas condições de trabalho e da própria Rede de
Instituições, hoje utilizada como elemento da propaganda
de governo.
Já indicamos em nossos documentos e orientações
que o material e os dossiês locais possam ser preparados
por cada Seção Sindical, por cada Campus, onde possuam base, buscando os problemas de ordem pedagógica,
estrutural e da falta dos direitos trabalhistas e condições
de trabalho, que poderão se ilustrados com a utilização de
fotos, vídeos e outros materiais que comporão futuramente o documento nacional do SINASEFE,
provando os verdadeiros números e a realidade desse processo.
Atenção: o Seminário Regional Centro-Oeste teve sua data alterada para 5 e 6 de setembro.
Confira o Ofício Circular 27/2013 e as sugestões de perguntas e orientações gerais.
Para baixar o banner, clique aqui.

Fraude no IFPR é desarticulada pela Polícia Federal
A Polícia Federal prendeu quadrilha com
18 envolvidos em desvio de recursos advindos
de Escola de Educação à Distância do Instituto
Federal do Paraná – IFPR, na denominada
“Operação Sinapse”, conjuntamente com a
Controladoria-Geral da União – CGU.
Alguns Servidores ligados à administração do IFPR facilitavam ações como o superfaturamento para empresas falsas e a aprovação
de membros da quadrilha em concursos deste
Instituto, em troca de quantias desviadas.
Entre os crimes identificados pela PF
está a formação de quadrilha, peculato, corrupção ativa e passiva, falsidade ideológica, lavagem de dinheiro, estelionato e crimes da lei de
licitações, entre outros, que totalizam um montante de mais de R$6,6 milhões.

Foto: Divulgação / PF

A desarticulação do esquema pela PF foi iniciada na madrugada da ultima quinta-feira (8)
em Curitiba-PR, Cascavel-PR, São Carlos-SP e Sorocaba-SP, investigadas desde o ano passado.
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SINASEFE é inocentado em ação judicial provocada por
pró-reitor
Dirigente do SINASEFE é inocentado em processo que o culpava por acusação via e-mail
durante o período greve de 2012. Um servidor (dirigente de uma das nossas Seções) do Instituto
Federal Catarinense – IFC sofreu processo administrativo, com advertência escrita do pró-reitor
do período, o que foi acatado pelo reitor em exercício, acionando a comissão de sindicância. O
referido pró-reitor havia se sentido ofendido e entrou com processo por danos morais o que lhe
resultou em perdas de primeira e segunda instância e sucumbências judiciais.
Portanto, diante da análise judicial este dirigente do SINASEFE, o companheiro Isaias, foi
inocentado e um dos Juízes de primeira instância defendeu: "alias, chega a ser fantasiosa a interpretação do e-mail feita pelos requerentes na inicial"...
Na segunda instância outro juiz afirmou: "Que país é esse que se requere danos Morais
por divulgação de informação, querem colocar uma mordaça....”
O SINASEFE repudia todo tipo de assedio moral, principalmente aquele que vem sendo
praticado rotineiramente por algumas administrações dos Institutos Federais que teimam em querer criminalizar o nosso movimento. Já aconteceu no Colégio Pedro II, em Palmas, Vitória, São
Paulo, além de outros momentos.
Não vamos tolerar e nem nos omitir contra estes abusos.

 ARTIGO
Uma estratégia para fortalecer a luta dos trabalhadores
ou para defender o governo Dilma?
Zé Maria (secretário da CSP-Conlutas) e Élio Neves (presidente da FERAESP) elaboraram
artigo rebatendo a carta de militantes de movimentos sociais ligados ao governo, divulgada nas
redes sociais na tentativa de desmobilizar os movimentos sociais que atuaram e que irão atuar
nas manifestações programadas para o mês de agosto. No entanto, a carta convite adianta uma
avaliação e, principalmente, uma estratégia política frente ao cenário que se abriu no país com as
manifestações de junho. Veja um trecho do artigo:
“a carta apresenta uma avaliação de que “é muito difícil arrancar nesse momento conquistas,
mesmo das pautas mais econômicas” (idem). E o faz justamente num momento em que diversos
governos, acuados pelas mobilizações populares, foram obrigados a recuar do aumento dos preços
das passagens. Os companheiros sugerem na carta convite ao encontro de 5 de agosto, que é preciso mudar o sistema político para que os trabalhadores possam obter vitórias econômicas.
Nós também consideramos importante promover mudanças no sistema político brasileiro,
que é totalmente controlado pelos grandes grupos econômicos. É do interesse dos trabalhadores
medidas como a redução dos salários dos políticos, a prisão e o confisco dos bens dos corruptos
e corruptores; proibição de financiamento das campanhas por empresas; a revogabilidade dos
mandatos, dentre outras. Mas é esse o debate que estará colocado numa eventual Constituinte
Exclusiva? Os companheiros da direção do MST acreditam mesmo nisso?”
Para ler o artigo na íntegra clique aqui!
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 AGENDA
EVENTOS

PERÍODO

LOCAL

Reunião do Conselho Fiscal do SINASEFE

13 a 16 de agosto

Brasília - DF

GT Identidade de Gênero, Orientação Sexual,
Raça, Etnia e Trabalho Infantil

15 e 16 de agosto

Brasília – DF

16 de agosto

Brasília - DF

17 e 18 de agosto

Brasília - DF

19 de agosto

Brasília - DF

24 e 25 de agosto

Porto Alegre - RS

31 de agosto e 1ª de setembro

Recife - PE

5 e 6 de setembro de 2013

Cuiabá - MT

Seminário Regional Norte

13 e 14 de setembro

Palmas - TO

Seminário Regional Sudeste

14 a 15 de setembro

São Paulo - SP

Reunião da CND do SINASEFE
117ª Plenária Nacional do Sinasefe
Reunião da CPRSC
Seminário Regional Sul sobre Precarização
Seminário Regional Nordeste
Seminário Regional Centro-Oeste

Facebook Sinasefe: Sinasefe Nacional
Twitter Sinasefe: @SINASEFE
Responsáveis por este boletim: William Carvalho, Flávia Carvalho, Eulálio Costa
e David Lobão.
Jornalista: Jéssica Fernandes.
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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