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EDITORIAL
O indicativo de greve 
e a necessidade de 
construir a mobilização 
contra o arrocho salarial 
e a precarização. 2 e 3

131ª PLENA
Veja um resumo do 
fórum, que trouxe 
a Brasília-DF 97 
delegados e 62 
observadores de 57 
Seções. 4 a 7 

29 DE MAIO
Confira um resumo da 
mobilização das bases 
do SINASEFE no Dia de 
Lutas que aconteceu em 
todo o país. 8

Uma das maiores PLENAS da história do 
SINASEFE, com mais de 150 presentes entre 
delegados e observadores, aprovou nosso 

indicativo de greve para o próximo dia 13 de julho. 
Andes-SN, Fasubra, Fenajufe e outras entidades 
classistas do funcionalismo público federal já estão 
construindo suas greves.
Chegou a nossa vez de engrossar as fileiras da 
luta pela Campanha Salarial 2015 e em defesa da 
Educação Pública: as assembleias que acontecerão 
em nossas Seções até o próximo dia 3 trarão o 
retrato da mobilização em nossas bases à 132ª 
PLENA. Não fique de fora, participe!
Confira neste boletim um resumo da 131ª Plenária 
Nacional, realizada em 13 e 14 de junho; uma 
análise conjuntural deste momento que precede 
nosso indicativo de greve; as mobilizações da 
nossa base durante o 29 de maio; e o calendário de 
atividades previsto para este e o próximo mês.
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Editorial: é 
tempo de 
lutar!

Dia a dia, em nossos ambientes 
de trabalho, olhamos uns aos 
outros e percebemos a frus-

tração de cada um. Docentes e técni-
cos com cargas excessivas de traba-
lho, muitas vezes vítimas de assédio 
moral, com carreiras desestrutura-
das e salários cada vez mais corroí-
dos pela inflação; estudantes pressio-
nados por um mercado de trabalho 
rude, que exige dos mesmos uma for-
mação de excelência, enquanto que 
a qualidade da mesma decaí nas es-
colas públicas por falta de estrutura 
e investimentos. De uma coisa pode-
mos ter certeza: a Pátria Educadora 
anunciada como lema do governo é, 
infelizmente, uma utopia.

Um olhar cuidadoso à situação das 
unidades de ensino da Rede Federal 
de Educação nos mostra o cenário 
de crise em que vivemos. A expan-
são iniciada pelo governo, com pla-
nejamento anacrônico, deixou como 
legado um cenário de precarização e 
abandono: o aumento da demanda 
não foi acompanhado de modo indene 
na ampliação da infraestrutura e do 
quadro de pessoal – conclusão a que 
chegamos durante os Seminário de 
Precarização da Rede, realizados no 
segundo semestre de 2013. E agora, 
com os cortes anunciados à Educa-

ção no ajuste fiscal, que nos retirarão 
cerca de R$ 9 bilhões, a situação só 
tende a piorar.

Em relação aos nossos salários, se-
guimos sem data-base. E não fossem 
as Campanha Salariais que realiza-
mos ano a ano, os mesmos estariam 
congelados. Em 2012 conseguimos 
arrancar do governo, após uma forte 
greve dos servidores públicos federais 
(SPF), um reajuste de 15%, embora que 
parcelado em três anos e a ser pago a 
partir de 2013. Reajuste que se mos-
trou insuficiente para suprir até mes-
mo a inflação do período, que ficou em 
5,91% em 2013, 6,41% em 2014 e tem 
previsão de 8,79% para este ano.

E não bastasse isso, o governo já 
acenou ser contra nossa proposta 
apresentada em fevereiro deste ano 
(reajuste linear de 27,3%), e quer su-
gerir um novo parcelamento, o que 
– sem uma previsão da alta inflacio-
nária anual – repetiria o acúmulo de 
perdas e seguiria sem nos garantir 
nenhum ganho real.

Diante disso, trabalhadores das 
universidades federais, organizados 
por Andes-SN e Fasubra, além dos 
servidores do judiciário, organiza-
dos pela Fenajufe, já se encontram 
em greve por tempo indeterminado. 
Outras categorias dos SPF também 
organizam os seus movimentos pare-
distas e tudo levar a crer que o cená-
rio é favorável, tal qual 2012, à cons-
trução de uma grande greve do fun-
cionalismo federal neste ano.

Foi nessa conjuntura que nossa 
131ª Plenária Nacional, realizada no 
último final de semana, aprovou o 
indicativo de greve das bases do 
SINASEFE para 13 de julho, a ser 
ratificado na 132ª PLENA, que nos 
trará o retrato da mobilização nas 
Seções Sindicais.

Vale lembrar que a menos de um 
ano nós estávamos em greve, a 14ª 
dos nossos 26 anos de história. Na-
quele movimento, que durou 81 dias, 
conseguimos aglutinar 37 Seções 
Sindicais, paralisando 163 unidades 
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CALENDÁRIO
19 a 22 dE junho 
≈ Curso de Formação da 
Região Sul – Rio do Sul-SC

25 dE junho 
≈ Paralisação Nacional dos 
SPF

26 a 28 dE junho 
≈ Curso de Formação da 
Região Sudeste – Alegre-ES

27 E 28 dE junho 
≈ 6ª Reunião da Direção 
Nacional (biênio 2014-2016)

28 dE junho 
≈ Reunião Ampliada dos 
Servidores Públicos Federais

4 E 5 dE julho 
≈ 132ª Plenária Nacional do 
SINASEFE

6 E 7 dE julho 
≈ Paralisação Nacional da 
Educação Federal

7 dE julho 
≈ Caravana/Marcha da 
Educação Federal (Andes-SN, 
Fasubra e SINASEFE)

13 dE julho 
≈ Indicativo de Greve 
Nacional do SINASEFE

de ensino em 19 estados e no Distrito 
Federal. Se não foi uma das nossas 
maiores mobilizações, podemos dizer 
que onde houve luta, ela foi intensa. 
Mas o governo negou-se a nos receber 
para quaisquer aberturas de nego-
ciação, mesmo em questões que não 
envolviam impacto orçamentário, e 
judicializou nossa greve, assim como 
também fez com as dos servidores da 
cultura, do IBGE e dos técnicos das 
universidades.

Se 2014 pode nos dar uma lição, é 
a de que precisamos de mobilizações 
ainda maiores que a do ano passado 
para derrotar a política deste gover-
no, que é de arrocho salarial e de 
precarização dos nossos ambientes 
de trabalho. Sem investimentos na 
Educação, não teremos boas escolas 
e não formaremos bons profissionais 
para a sociedade; sem reestrutura-
ção das nossas carreiras e reajustes 
salariais que reponham a inflação 
e nos garantam ganhos reais, o que 
veremos serão colegas de trabalho 
mais e mais desestimulados e em 
condições materiais precárias, sem 
interesse em seguir na Rede Fede-
ral e ocasionando uma grande ro-
tatividade nos recursos humanos 
das IFE. Não é essa a realidade que 
queremos!

Em 2012, o governo que não nego-
ciava antes da greve, que dizia que 
não tinha recursos para reajustes, 
e que, durante os movimentos pare-
distas, afirmou “não negociar com 
grevistas”, foi derrotado por nossa 
resistência. E daquelas lutas foi que 
surgiram o Reconhecimento de Sabe-
res e Competências (RSC), os grupos 

de trabalho do acordo de greve e nos-
sos últimos reajustes salariais. Ago-
ra precisamos avançar ainda mais: 
queremos a ampliação do RSC para 
técnicos e aposentados; queremos 
que as discussões dos GT democra-
tização, dimensionamento da força 
de trabalho, IFE Militares, raciona-
lização de cargos, reposicionamento 
de aposentados e terceirização saiam 
do papel e sejam, de fato, executa-
das; queremos uma política salarial 
com data-base e ganho real aos tra-
balhadores.

É chegada a hora de retomar a luta, 
de ir às assembleias de bases, de fa-
zer um debate educativo com nossos 
colegas de trabalho e estimular os 
mesmos a ingressar nessa mobiliza-
ção que está em curso desde o lan-
çamento da Campanha Salarial 2015 
dos SPF. Não podemos ficar imóveis 
enquanto o governo paga mais de 
R$ 1 trilhão por uma dívida pública 
fraudada, destina R$ 188 bilhões ao 
agronegócio e, além de cortar recur-
sos de áreas sociais, não nos oferece 
nenhuma política de valorização pro-
fissional e salarial.

Em Brasília-DF, nos próximos dias 
4 e 5 de julho, estaremos na 132ª 
PLENA para dar a nossa resposta ao 
governo pelo descaso com a educação 
e o arrocho salarial contra os educa-
dores. Convocamos nossas bases a 
se fazerem presentes nesta luta, con-
fiando na capacidade dos trabalha-
dores da Rede Federal de Educação 
em se organizar para virar esse jogo 
e ampliarmos não só nossos direitos, 
mas também a qualidade da educa-
ção pública brasileira.
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131ª PLENA 
aprova 
indicativo 
de greve 
para 13 de 
julho

O SINASEFE realizou, nos dias 
13 e 14 de junho de 2015, em 
Brasília-DF, mais uma edição 

de sua Plenária Nacional. O princi-
pal tema debatido foi o indicativo de 
greve, aprovado pela maioria dos pre-
sentes, para a data de 13 de julho. 
Paralisações nos dias 6 e 7 de julho 
também fazem parte da mobilização. 
Terceiro fórum do tipo ocorrido este 
ano, a atividade teve ampla participa-
ção das bases: 57 Seções Sindicais, 
97 delegados e 62 observadores.

Homenagem à companHeira 
"Berna"
Após a discussão e aprovação da 

pauta, com inclusões e inversões, o 
plenário homenageou com um minu-
to de palmas a memória da compa-
nheira Bernadete Alves de Melo. Fa-
lecida no último dia 19 de maio, ela 
já compôs a Direção Nacional do SI-
NASEFE e atualmente fazia parte 
da Diretoria da Seção Sindical Ma-
naus-AM.

informes gerais
Os informes contaram com a par-

ticipação de representantes do An-
des-SN, CSP-Conlutas e Fasubra. O 
integrante da Secretaria Executiva 
Nacional da CSP, Saulo Arcangeli, 
destacou alguns aspectos do 2º Con-

131ª PLENA 
aprova 
indicativo 
de greve 
para 13 de 
julho
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gresso Nacional da Central, realiza-
do no primeiro final de semana de 
junho, confira cobertura completa. 
Lembrou também as atividades re-
centes do Fórum de Entidades Na-
cionais de Servidores Públicos, e a 
necessidade de participação massiva 
na reunião ampliada prevista para o 
dia 28 de junho. Arcangeli, que tam-
bém é dirigente da Fenajufe, ainda 
trouxe informações sobre a greve já 
aprovada na Federação que organiza 
servidores do Judiciário e do Minis-
tério Público.

André Guimarães, da Regional 
Norte II do Andes-SN, ressaltou que 
a greve organizada pela entidade está 
crescendo e saltou de 18 universida-
des paralisadas na deflagração para 
30 na contagem mais recente. A defe-
sa da unificação das greves da Edu-
cação também foi feita por André: 
"Esse é um passo importante para 
derrotar o governo", afirmou.

Representante da Fasubra, Rogério 
Marzola, apresentou um breve pa-
norama da greve deflagrada em 28 
de maio, destacando que as ações de 
rua e de fortalecimento do movimen-
to são os próximos passos dos sindi-

catos locais e da federação. Marzola 
registrou que "para pagar banqueiro 
tem dinheiro".

A Direção Nacional do SINASEFE 
apresentou seus informes, abordan-
do principalmente a reunião recente 
com o Ministro da Educação Renato 
Janine e a Campanha Salarial dos 
SPF. Os membros da CNS-PCCTAE 
também registraram informações dos 
trabalhos no último período.

A tarde do sábado (13/06) foi de-
dicada aos informes das 57 Seções 
Sindicais presentes, que abordaram 
principalmente a mobilização nos 
locais de trabalho espalhados pelo 
país, informe da Assessoria Jurídi-
ca Nacional e análise de conjuntura.

conjuntura e movimento 
paredista
Durante a análise de conjuntu-

ra os presentes denunciaram suas 
condições de trabalho precárias, os 
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arrochos nos salários, a retirada de 
direitos trabalhistas, os cortes no or-
çamento da Educação, a falta de de-
mocracia interna nas unidades, den-
tre outros problemas. Partindo des-
tas análises a Plenária aprovou os 
seguintes encaminhamentos: indica-
tivo de greve para 13 de julho, prece-
dido de uma nova Plenária Nacional 
nos dias 4 e 5 de julho. Paralisações 
nos dias 25 de junho (conjunta dos 
SPF), 6 e 7 de julho, com organiza-
ção de caravanas para a Marcha da 
Educação em Brasília-DF. Confira a 
agenda completa na página XX.

A respeito da pauta de reivindica-
ções, haverá atualização da versão já 
protocolada por ocasião da greve de 
2014, retirando, por exemplo, o item 
que solicitava a antecipação da par-
cela 2015 em 2014 do reajuste parce-
lado dos SPF e incluindo as deman-
das de Reconhecimento de Saberes e 
Competências (RSC) para os(as) téc-
nico-administrativos(as) em Educa-
ção (TAE) e aposentados.

9º seminário nacional de 
educação
O texto-base que foi debatido e 

sistematizado durante a realização 
do 9º SNE, realizado entre os dias 23 
a 26 de abril, em Porto  Seguro-BA, 
também foi pautado na Plenária. Os 
participantes deliberaram que as 
bases deverão debater o material e 
enviar suas contribuições para sis-
tematização pela pasta de Políticas 
Educacionais e Culturais e posterior 
aprovação na próxima Plenária Na-
cional. Conheça o texto aqui.

invasão de Bases, assédio 
moral e comissões
Os últimos pontos de debate da 

131ª PLENA (dia 14/06) foram a in-
vasão de bases, relatada por diver-
sos participantes com destaque para 
as seções do estado de Goiás, Pará e 
na cidade de Pelotas-RS, onde outras 
entidades tentam representar os tra-
balhadores que já se organizam no 
SINASEFE.

O assédio moral sofrido pelos tra-
balhadores na Rede Federal e suas 
consequências nefastas, tema recor-
rente nas plenárias, foi tratado com 
detalhes pelos delegados da Seção de 
São Gabriel da Cachoeira, no Amazo-
nas. A situação na unidade de ensino 
é insustentável e a PLENA aprovou a 
visita da Direção Nacional ao campus 
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e reitoria do IFAM, com participação 
em assembleia local, dentre outras 
ações políticas e jurídicas.

Ainda em relação ao assédio moral, 
a 131ª Plenária aprovou a indicação 
de data para realização do Seminário 
de Assédio Moral em Manaus: 11, 12 
e 13 de setembro. O evento já foi pau-
tado nas plenárias 127ª e 129ª, que 
foram favoráveis a efetuação.

A comissão de apuração prévia, 
eleita na 130ªPlena, para levantar 
irregularidades nos registros da 
126ª Plena apresentou seu relató-
rio, que foi aprovado pela plena, foi 
convertida em Comissão de Ética 
e dará continuidade aos trabalhos 

com novo formato. A outra comis-
são eleita na PLENA anterior, para 
apurar denúncias de assédio moral 
no SINASEFE, solicitou a continua-
ção dos trabalhos, com nova vinda 
a Brasília-DF em 02 e 03 de julho, 
para realização de entrevistas e ela-
boração de relatório.

campanHa lutar não é crime!
Foi aprovada a incorporação, pelo 

SINASEFE, da campanha toca-
da pelo Sindscope-RJ, em parceria 
com o Sindipetro-RJ e OAB, com o 
tema "Lutar não é Crime", contra a 
criminalização das lutas sindicais 
e sociais.

Moções
a plenária aprovou 
diversas moções:
Moção de apoio aos quilom-

bolas, indígenas e lavradores 
que fazem greve de fome em 
São Luís-MA;

Moção de apoio pela cria-
ção da reserva extrativista do 
Tauá-mirim, no Maranhão;

Moção de apoio aos traba-
lhadores do campus Eirune-
pé-AM, que paralisaram suas 
atividades no Dia Nacional de 
Mobilizações, em 29 de maio;

Moção de apoio aos profes-
sores que reivindicam a mi-
gração da antiga carreira do 
magistério de 1º e 2º graus 
para a carreira do EBTT;

Moção de repúdio ao CO-
NIF, em função das recorren-
tes condutas antissindicais e 
de assédio moral praticadas 
por gestores.

Confira aqui a íntegra das 
moções e encaminhamentos 
aprovados pela Plenária Na-
cional.
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EXPEDIENTEEXPEDIENTEO dia de paralisações e manifes-
tações convocado pelas cen-
trais sindicais contra a retira-

da de direitos dos trabalhadores, mo-
bilizou diversas categorias em todo 
Brasil. No âmbito do SINASEFE, que 
aprovou a paralisação na 130ªPLE-
NA, foram confirmadas atividades em 
20 estados (AM, RR, PA, MA, PI, CE, 
RN, PB, PE, AL, BA, TO, MT, GO, MG, 
ES, RJ, SP, SC e RS ) envolvendo os 
servidores de institutos federais e co-
légios militares. 

No IFGoiano, as seções de Urutaí 

e Morrinhos paralisaram seus res-
pectivos campi. Em Petrolina-PE, os 
trabalhadores se incorporaram à ma-
nifestação conjunta com as centrais 
e em Fortaleza-CE, foi realizada as-
sembleia geral da categoria com pa-
ralisação. Em processo de reorgani-
zação, a Seção Sindical do IFPI, no 
campus Corrente, além da paralisa-
ção, foi para as ruas unindo traba-
lhadores e estudantes em participa-
tiva manifestação. Leia a matéria da 
CSP-Conlutas sobre a mobilização 
geral realizada na data.

Curta

29 de maio 
mobilizou 
bases do 
Sinasefe 
em mais de 
20 estados

29 de maio 
mobilizou 
bases do 
Sinasefe 
em mais de 
20 estados


