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30 de agosto, um dia de lutas e mobilizações
Hoje é o Dia Nacional de Paralisações e Manifestações em que as ruas de cada estado estão repletas de desejo de renovação deste país, contra o tipo de corrupção e desmandos por parte
dos três poderes instituídos: Judiciário, Legislativo e Executivo. O Sinasefe Nacional espera que o
número de três milhões que compareceram às manifestações do dia 11
de julho sejam superados no dia de
hoje.
Esse dia 30 de agosto vem
sendo construído pela nossa Central,
CSP-Conlutas, que organiza uma
série de setores classistas e dos movimentos sociais e estudantis. As
reivindicações são antigas, entretanto
já tem ficado evidente que o estado
continuará a ignorá-las e a fazer concessões mínimas na tentativa de arrefecer os ânimos e deslocar o foco
do que realmente é necessário para
promover as mudanças que a Classe
trabalhadora necessita.
Os brasileiros estão cada vez mais cientes do endividamento da União, que tem sido limitador de investimentos em serviços essenciais à população, como a busca já dos 10% do PIB
para a educação pública.
Precisamos construir um processo de enfrentamento que culmine em uma nova grande
greve para buscarmos garantir os nossos direitos enquanto trabalhadores e a necessidade de
manter a qualidade nas nossas instituições.
Temos inúmeras questões pelo que brigar: Antecipação do aumento de 2015 para 2014;
revogação da Reforma da Previdência do Mensalão e pela não implementação da FUNPRESP;
Carreira Única dos Trabalhadores em Educação, corrigindo as distorções da EBTT e do PCCTAE;
entre outras demandas históricas da nossa base.
Para divulgarmos como ocorreram as atividades e a participação da base nesta paralisação, solicitamos que enviem relatos, notícias de cobertura e fotos de como foi o Dia Nacional de
Paralisações e Manifestações na sua cidade para a Direção Nacional! E-mail: dn@sinasefe.org.br

Região Nordeste realizará
Seminário de Precarização
Em Recife/PE, as Seções da Região
Nordeste se preparam para a elaboração do
dossiê daquela região sobre a precarização
da Rede.
Nos dias 31 de agosto e 1° de setembro várias Seções Sindicais do SINASEFE estarão reunidas para a elaboração do dossiê local. Confira a programação aqui.
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Seminários de Precarização - Região Sul compila seu dossiê
Entre os dias 23 e 25 de agosto, as representações de 12 Seções Sindicais da Região Sul
participaram do Seminário sobre a Precarização da Rede Federal. A programação do Seminário
seguiu as solicitações do Sinasefe Nacional no que diz respeito a reunir dados/ informações sobre
a precarização e construir um dossiê da
Região Sul, que subsidiará a construção de
um dossiê nacional do Sindicato. Os trabalhadores se reuniram em Porto Alegre – RS,
recepcionados pela Seção APROFCMPA.
Os companheiros da APROFCMPA
reuniram um dossiê regional, com a contribuição das Seções Sindicais da região sul
em um relatório documentando todo o processo, incluindo também imagens e vídeos.
Esse material está sendo encaminhado para a DN, que irá organizar o material que virá de cada região.
Desde já agradecemos o empenho da
APROFCMPA e das Seções que participaram
desse primeiro Seminário sobre Precarização,
servindo inclusive de estímulo para a realização e sucesso dos demais Seminários.
O Sinasefe Nacional recomenda que as relatorias das demais regiões, possam ser feitas
também dessa forma, a fim de que possamos ter o melhor resultado desse documento que estamos construindo a várias mãos. Leia mais aqui.

A democratização na Rede Federal de Ensino em debate
O Sinasefe participou de nova reunião
do GT Democratização das IFEs junto ao MEC,
nesta terça-feira (27).
A reunião construiu um cronograma de
oficinas que debaterão o projeto de Rede Federal
de Ensino que se pretende, com a discussão
sobre a democratização dessas Instituições, como: autonomia, financiamento e estrutura de
funcionamento que o governo pretende construir.
O Grupo entendeu que este debate deverá ser realizado nos dias 19 e 20 de setembro
a partir de painéis que apresentem os projetos
formais das entidades que possuem projetos
formais de educação.
Após esses dois dias de Painel em setembro, serão realizadas mais três reuniões, nas quais serão pautadas cada ponto sobre o tema
democratização, com o calendário do GT ocorrendo durante todo mês de outubro e na primeira
semana de novembro. Leia mais no relatório do GT.
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GT Racionalização é finalizado, sem acatar nossas propostas
Na última terça-feira (27), a bancada sindical dos técnicos-administrativos (FASUBRA e
SINASEFE) acrescentou as ressalvas no relatório do governo acerca da Racionalização de Cargos. O Grupo de Trabalho que trata do assunto se reúne desde janeiro deste ano em que houve
acentuada morosidade por parte do MEC e MPOG, que ainda, se recusaram ao consenso com a
proposta técnica/ jurídica dos sindicatos. O Sinasefe prepara articulação para defender politicamente a posição da categoria na mesa de negociação, já que no GT não é mais possível qualquer
avanço neste sentido.
O relatório do governo (MEC e MPOG), foi
elaborado a partir do documento construído pela
CNS do PCCTAE. O Sinasefe e a Fasubra destacaram os pontos em discordância, tais como a
transposição, aglutinação e racionalização de cargos, a partir inclusive de argumentações jurídicas.
As entidades sindicais assinaram Nota
Técnica (leia aqui), de produção das Assessorias
Jurídicas que deixou explicitados os dispositivos
legais acerca do provimento derivado presente na
Lei nº 8.112/90 (Art. nº 25 a 30) e reconhecidos no
Art. Nº 48 da Constituição Federal.
O provimento derivado possibilita a transformação de cargos públicos, ou o aproveitamento
de servidores em cargos de atribuições e vencimentos compatíveis com as do cargo originário.
Isso delega ao Congresso Nacional a competência de promover tais modificações nos casos dos
cargos pré-existentes no PCCTAE, mediante o interesse público.
Dada a inflexibilidade da bancada governista nesse GT, o Sinasefe e FASUBRA irão aprofundar os contrapontos em mesa de negociação, visto que as oposições do governo são políticas.
Já são muitos anos que nossos servidores aguardam resolutividade nesses GTs, devemos
voltar à pressão para o atendimento das nossas reivindicações. Confira o relatório final desse GT.

SINASEFE divulga perseguição
política em Campus Feliz - IFRS
O professor de matemática Paulo Berndt
relatou ao Sinasefe Nacional a perseguição política
que vem sofrendo por sua luta pelas arbitrariedades e fraudes denunciadas contra diretores de seu
Campus. Estes lhe impuseram Processos Administrativos Disciplinares sem o direito a ampla defesa.
A partir desses PADs, o professor teve
seu estágio probatório reprovado no Campus
Feliz, onde lecionou por três anos. O companheiro Paulo Berndt era constantemente questionado
sobre sua conduta profissional visto que não aprovava todos os alunos. Entretanto os próprios
alunos se mostraram solidários ao caso e por meio de abaixo-assinados e faixas declararam reconhecer a clara perseguição ao professor. Veja aqui a entrevista com o professor.
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Cartilha demonstra como a Reforma da Previdência
usurpa direitos
A enganação aplicada ao trabalhador com a Reforma da Previdência de
2003 foi recentemente desmascarada em
palestra de Sara Granemann na abertura
da 117ª Plena do Sinasefe. Ela alertou
acerca dos perigos que correm os servidores com a adesão à Fundação de Previdência Complementar dos Servidores Públicos Federais – Funpresp (confira aqui).
A revogação da Reforma da Previdência é
uma das bandeiras de lutas do Sinasefe, e
é preciso que todos acumulem conhecimento a respeito do tema para debater
com a categoria, principalmente os mais
novos, para que não venham aderir a este
plano de previdência complementar. Veja na cartilha sobre a Reforma da Previdência produzida
pelo escritório Wagner Advogados Associados, que integram a Assessoria Jurídica Nacional, toda
a problemática da legislação sobre o tema de acordo com os preceitos jurídicos.
Ainda sobre a Funpresp
A Funpresp é mais uma subserviente da lógica do capital e sua adesão/filiação é a mesma
coisa que colaborar com o mercado de investimentos do governo federal. E mais: sem garantias
de qual valor será recebido após toda a contribuição.
Todos os servidores ativos precisam saber que ao entrar para este Fundo de Pensão, perderão todos os seus direitos de integralidade conquistados na aposentadoria: sejam trabalhadores que
entraram no serviço público antes ou depois de 2003. Segundo sua redação legal, o servidor que
contratar a Funpresp só poderá rescindir (desfiliar) se deixar toda sua contribuição integral ou semiintegral (vide Reforma da Previdência) para trás. Ou seja, é um processo irreversível e irretratável.

 AGENDA

Seminário de Precarização – Nordeste

31 de agosto e 1ª setembro

Recife - PE

05 e 06 de setembro de 2013

Cuiabá - MT

Seminário de Precarização - Norte

13 e 14 de setembro

Palmas - TO

Seminário de Precarização - Sudeste

14 a 15 de setembro

Encontro Regional Sul

27 a 29 de setembro

São Paulo - SP
Frederico
Westphalen - RS

Seminário de Precarização Centro Oeste

Encontro Regional Sudeste

18 a 20 de outubro

Campos - RJ
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