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Próximo Congresso terá 
caráter estatuinte e 
acontecerá de 26 a 29 de 
março, em João Pessoa-PB

Inscrições para a Reunião 
Ampliada dos Servidores 
Federais podem ser feitas 
até a próxima quarta (21)

Porto Seguro-BA sediará o 
9º Seminário Nacional de 
Educação, que acontece de 
23 a 26 de abril

2015 começou: o SINASEFE convoca suas bases para
um  em defesa da Educação Pública!ano de lutas

Após um ano de diversos enfrentamentos e de 

uma greve de 81 dias, chegou a hora de

entrar em um novo período de lutas.

Para 2015 já temos, de imediato, a

Campanha Salarial dos SPF, que

será debatida na próxima sema-

na (veja mais na página 4); a

luta em defesa do direito de

greve dos servidores públi-

cos, atacado por um PL de

autoria do senador Romero

Jucá (PMDB-RR) desde

2013; e - mais do que nun-

ca! - as batalhas em defesa da

Educação Pública, diante dos

cortes de recursos anunciados

pelo governo. Confira

mais na análise de con-

juntura que trazemos

nas páginas 2 e 3 deste Boletim!
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Dias de passado e futuro: uma  que passaram e das que virão...breve análise das lutas
O ano de 2014 foi, sem dúvidas, um período de muitas lutas e 

enfrentamentos para os trabalhadores da Rede Federal de 

Educação. Começamos com a esperança de uma grande greve 

unificada dos federais, mas ela não foi abraçada por todas as 

entidades e, dentre os que se dispuseram à luta, coube uma 

grande resistência, sob dificuldades para ser recebidos nos 

ministérios e judicialização por parte do governo.

Nosso Sindicato cumpriu o seu papel: estivemos em 

movimento paredista por 81 dias, paralisando mais de 160 

unidades de ensino por todo o Brasil. Junto à Fasubra, 

Assibge e os servidores da Cultura, enfrentando inclusive 

cortes de ponto e demissões ilegais, nós resistimos. Mas, 

infelizmente, continuamos sem data-base, sem previsão de 

novos reajustes, sem a equiparação dos benefícios entre os 

servidores dos três poderes.

A greve do SINASEFE, que começou em 21 de abril, foi 

encerrada em 10 de julho com uma promessa por parte do 

governo: receber SINASEFE, Fasubra e Andes-SN, em mesas 

separadas e conjuntas de negociação, para dar seguimento às 

nossas demandas e buscar os melhores caminhos para o 

atendimento das reivindicações dos trabalhadores da 

educação federal.

Mas a promessa ficou apenas na verbalização. Tivemos, de 

fato, apenas uma das cinco reuniões previstas pelo MEC, 

quando debatemos as restrições no estágio probatório para os 

TAE e a janela EBF para EBTT. Nas demais, quando a pauta 

dependia de outros atores (MPOG, MD), eles não 

compareciam e a pauta não andava, com a repactuação de 

datas que nunca foram cumpridas.

O resultado dessa postura desonesta foi o descrédito do 

governo Dilma com a categoria, que ainda teve que assistir o 

famigerado Pronatec ser um dos carros-chefe de sua 

campanha.

E um dos motivos para que a Presidenta saísse “derrotada” do 

processo eleitoral, mesmo conseguindo se reeleger, foi ter 

apostado na ruptura com os trabalhadores do serviço público: 

desde que ganhou a presidência, em 2002, nunca o PT teve 

tão poucos votos (a soma de brancos, nulos e do seu 

adversário foi maior que o total de votos de Dilma); nunca o PT 

se viu tão ameaçado de derrota.

Ainda assim, o governo insiste no mesmo erro, e quando 

deveria retomar o diálogo com a classe trabalhadora e voltar a 

se relacionar com sua base social, faz o inverso: amplia seus 

ataques.

Primeiro com a nomeação de um ministério majoritariamente 

conservador, com nomes como Kátia Abreu (vencedora do 

prêmio “motosserra de ouro”) para a agricultura, Joaquim 

Levy para a fazenda e Helder Barbalho para a pesca.

Na Educação, Cid Gomes, conhecido dos cearenses pelo 

péssimo trato com os servidores públicos, inclusive por ter 

dito, em 2011, que “educador tem que trabalhar por amor, e 

não por dinheiro”, já chegou reafirmando sua fama e nos 

dando um teaser do que nos espera, ao falar, em sua primeira 

entrevista em rede de televisão na 

condição de ministro, que “quem 

quer ganhar dinheiro não vai para o 

serviço público, não vai para a vida 

pública, vai para a iniciativa privada, 

que paga melhor”.

O sexto ministro da educação dos 

governos petistas é o primeiro a não 

ser filiado ao PT: Cid Gomes é do 

PROS. Ao que parece, mesmo se 

valendo do lema “Brasil, Pátria 

Educadora!”, o governo decidiu parar 

de ver a educação como pasta 

estratégica e enviá-la ao segundo 

escalão das suas prioridades.

Não à toa que o MEC foi o ministério que sofreu o maior corte 

de recursos no recente ajuste fiscal das contas públicas 

promovido por Dilma: 31% do orçamento do ministério, o que 

totaliza algo em torno de R$ 7 bilhões, deixarão de vir à 

educação pública para serem direcionados ao pagamento de 

juros e amortizações da dívida pública, que já foi paga muitas 

vezes e segue sendo paga para justificar a corrupção sistêmica 

em que a República está mergulhada.

O apagar das luzes do ano que passou ainda marcou a 

assinatura da MP 664/2014, que limita direitos à concessão 

de benefícios como auxílio-doença, aposentadoria por 
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invalidez, auxílio-reclusão e pensão por morte para os 

trabalhadores regidos pela CLT.

Nosso direito de greve, que já vinha sendo atacado desde 

2013, voltou a sofrer os costumeiros ataques do senador Ro-

mero Jucá (da base do governo) após as eleições. Se fazer gre-

ve, com as negativas de negociação, cortes de ponto, demis-

sões e judicialização dos movimentos por parte do governo já 

está sendo árduo; com as promessas de retrocesso e retirada 

de direitos pelo legislativo, o cenário pode ficar ainda pior.

E a corrosão de nossos salários segue firme e forte: os 5% de 

aumento da parcela de 2014 foram inferiores à inflação de 

6,5% que fechou o ano. Para 2015, temos a última parcela de 

5% e uma previsão inflacionária em 6,53%, ampliando essa 

corrosão. Mas, para além desse problema, não teremos, após 

o reajuste acordado na greve de 

2012, nenhuma nova previsão de 

aumento salarial após isso. Por 

parte do governo, existem duas 

previsões para os servidores 

públicos: falta de política salarial e 

falta de política salarial.

É necessário unificar as lutas, as 

bandeiras, retomar as utopias: a 

classe trabalhadora precisa voltar 

a ser protagonista no cenário polí-

tico. Ou fazemos isso, ou assistire-

mos as agudizações das contradi-

ções capital-trabalho destruírem 

direitos históricos que nos foram 

tão caros de se conquistar.

Aos servidores públicos federais, que venha uma Campanha 

Salarial mais forte, coesa e unitária que as últimas, nas quais 

sofremos sucessivas derrotas. À classe trabalhadora, mais do 

que isso: unidade e solidariedade para os enfrentamentos que 

virão.

Somos os produtores da riqueza, somos aqueles que vendem a 

força de trabalho para fazer o Brasil funcionar, somos a 

maioria. E tudo que a classe dominante não quer e aquilo que 

ela mais teme é a nossa unidade: no dia que ela vier, seremos 

invencíveis.

Até março/2015

Encontros Estaduais do SINASEFE

Após os Encontros Estaduais...

Seminário sobre Assédio Moral, em Manaus-AM

Primeiro semestre/2015

Cursos de Formação Política do SINASEFE

22 de janeiro

Reunião do Fórum dos SPF, em Brasília-DF

23 de janeiro

Reunião da comissão de negociação com os funcionários do 

SINASEFE, em Brasília-DF

23 e 24 de janeiro

Reunião da CNS do PCCTAE, em Recife-PE

27 e 28 de janeiro

20º Congresso da CEA, em Havana, capital de Cuba

30 de janeiro

Reunião do Espaço Unidade de Ação, em Brasília-DF

31 de janeiro e 1º de fevereiro

Reunião Ampliada dos Servidores Federais, em Brasília-DF

27 de fevereiro a 1º de março

Reunião da Coordenação Nacional da CSP-Conlutas, em São 

Paulo-SP

6 a 8 de março

Reunião do GT Identidade de Gênero e Orientação Sexual, Raça, 

Etnia e Trabalho Infantil, em Brasília-DF

26 a 29 de março

29º Congresso do SINASEFE, em João Pessoa-PB

10 a 12 de abril

9º Encontro dos Servidores das IFE Militares, em Barbacena-MG

23 a 26 de abril

9º Seminário Nacional de Educação, em Porto Seguro-BA

Em maio...

13º ENAASS, em Bento Gonçalves-RS

4 a 7 de junho

2º Congresso Nacional da CSP-Conlutas, em Sumaré-SP



CSP-Conlutas à frente do processo

A construção de uma atividade unificada dos SPF em Brasília 

também foi tema da última reunião da Coordenação Nacional 

da CSP-Conlutas, realizada entre os dias 28 a 30 de novembro, 

no Rio de Janeiro-RJ, contando com a presença de entidades, 

oposições sindicais e movimentos sociais, dentre os quais o 

SINASEFE NACIONAL.

Essa reunião da CSP-Conlutas, em acordo com as ações do 

Seminário Nacional dos Servidores Federais, ressaltou a 

importância de organizar ações no Congresso Nacional contra a 

aprovação dos projetos que atentam contra os interesses dos 

trabalhadores do serviço público, como o PL 327/14, projeto de 

ataque ao direito de greve; a criação das fundações estatais de 

direito privado no âmbito do serviço público (PLP 92/07); e a 

perda de cargo público por insuficiência de desempenho (PLP 

248/98).

O Setorial dos SPF da nossa Central Sindical e Popular apontou 

a necessidade de fortalecer a participação de todos os setores 

do funcionalismo público federal na Reunião Ampliada. E para 

fortalecer esta unidade, propôs a realização de seminários 

estaduais, reproduzindo o conteúdo e resoluções do Seminário 

Nacional.

Bases do SINASEFE debateram Campanha Salarial

Durante as 127ª e 128ª Plenárias, realizadas no Rio de Janeiro-

DF (29 e 30/11) e Brasília-DF (13 e 14/12), as bases do nosso 

Sindicato Nacional debateram à exaustão a Campanha Salarial 

2015, contando com as presenças de representantes da CSP-

Conlutas (e de outras entidades classistas que também 

compõem o Fórum de Entidades) em ambas as ocasiões.

A atmosfera dada no seminário das categorias realizado em 

novembro foi transposta para as últimas duas plenárias, onde 

também foram inseridos – no ponto de conjuntura política – 

reflexões da crise do capitalismo a nível mundial; das severas 

medidas já anunciadas para o novo mandato da presidenta 

Dilma; e do ataque ao direito de greve dos servidores públicos.

Confira o Manifesto do SINASEFE aos SPF aprovado na 128ª 

PLENA: .www.goo.gl/aRUZAA

Divulgação da Reunião Ampliada dos Servidores Federais

Tem perfil no Facebook? Então curta e divulgue a fanpage do 

evento: .www.facebook.com/reuniaoampliadadosspf

Reunião Ampliada dos SPF acontece na semana que vem!
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O Seminário Nacional dos Servidores Federais e a reunião da 

Coordenação Nacional da CSP-Conlutas, realizados em 

novembro do ano passado, definiram ações para os servidores 

públicos em 2015. Na avaliação dos participantes, este ano 

promete ser de intensas mobilizações.

Para organizar a categoria para as lutas que virão, será 

realizada a Reunião Ampliada dos Servidores Federais, que 

acontecerá nos dias 31 de janeiro e 1° de fevereiro, no Brasília 

Imperial Hotel, na capital federal.

O evento foi definido como próxima atividade da categoria pelo 

Fórum de Entidades Nacionais dos SPF, para formatar os eixos 

da Campanha Salarial, as pautas das lutas gerais do Fórum e a 

agenda de mobilização para o ano de 2015.

A Reunião Ampliada ainda será precedida pelo Espaço Unidade 

de Ação, que se encontrará no dia 30 de janeiro, a partir das 10 

horas, na sede da Condsef, também em Brasília-DF.

Inscrições

As inscrições podem ser realizadas até o próximo dia 21 de 

janeiro (quarta-feira). No dia seguinte, as entidades que 

organizam o evento voltarão a se encontrar para discutir os 

eixos da Campanha Salarial.

Faça o download da ficha de inscrição ( ) e www.goo.gl/yA3Xxb

das orientações sobre a participação na Reunião Ampliada 

( ).www.goo.gl/XRla0I

Marcha e próxima PLENA do SINASEFE

O Fórum de Entidades, do qual o SINASEFE é um dos 

membros, está organizando uma Marcha à capital do país. Na 

Reunião será discutida e consensuada a pauta para a 

Campanha Salarial de 2015 e a data para o seu lançamento, 

com a Marcha Nacional dos SPF em Brasília-DF – momento 

para o qual a 128ª PLENA, do nosso Sindicato, deliberou pela 

realização de uma nova Plenária Nacional.
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ASSÉDIO MORAL
ASSÉDIO MORAL

Manaus-AM sediará 1º Seminário sobre Assédio Moral
5

2015

Manaus-AM

As denúncias sobre assédio moral nas IFE vêm ganhando 

volume e se “institucionalizando” ano após ano. Não foi sem 

motivo que o combate ao assédio moral foi o tema central do 

nosso 7º Encontro do Coletivo Jurídico e fruto de vários debates 

em nossos fóruns.

Devido a isso, a 127ª PLENA do SINASEFE aprovou a realização 

de um Seminário sobre Assédio Moral, que acontecerá no 

primeiro semestre deste ano (após os Encontros Estaduais), em 

Manaus-AM.

Local e data

A capital amazonense, que sediou recentemente nosso 1º 

Curso de Combate à Opressão de LGBT, sediará outro evento 

pioneiro em nossa lista de atividades: o 1º Seminário sobre 

Assédio Moral.

Ainda não temos a definição do local onde ocorrerão os debates, 

da data específica do Seminário e da melhor indicação para 

hospedagem dos participantes. Assim que eles forem 

aprovados pela Direção Nacional e Seção Manaus-AM, 

informaremos às bases do Sindicato.

Programação e inscrições

A programação do Seminário é outro ponto que segue na pauta 

da Direção Nacional e Seção Manaus-AM. Assim que finalizada, 

informaremos sua estrutura em nossos canais de 

comunicação.

As inscrições começarão em breve, mas enquanto elas não se 

iniciam os interessados no evento podem confirmar suas 

participações via Facebook: .www.goo.gl/0J7J6j
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29 CONSINASEFE
26 a 29 de março de 2015    João Pessoa-PB

Congresso Estatuinte

construção da programação do Congresso, que ainda será 

remetida à uma PLENA, que a aprovará, junto ao seu 

regimento, e definirá os prazos do evento para envio de teses, 

eleição de delegados etc.

Inscrições

As inscrições ainda estão um pouco distantes de iniciar, já que 

faltam serem definidos prazos além da realização de 

assembleias em todas as bases para as eleições dos delegados. 

Hospedagens e passagens ficarão fixadas no valor do rateio 

solidário, de igual ônus financeiro à todas as Seções Sindicais.

Mas você já pode entrar no clima do evento e acompanhar suas 

informações em primeira mão! Marque presença no evento 

públ ico cr iado no Facebook para divulgar o 29º 

CONSINASEFE: .www.goo.gl/SDrTxu

Histórico

O CONSINASEFE é a instância máxima de deliberações do 

nosso Sindicato Nacional. As decisões aprovadas pelos 

delegados presentes aos congressos são soberanas e podem 

alterar todas as decisões e posições aprovadas em outros 

fóruns do SINASEFE.

Nosso primeiro Congresso foi realizado em 1990, em Natal-RN, 

e de lá pra cá outras 27 edições aconteceram em diversas 

cidades do país – a mais recente em março de 2014, em 

Brasília-DF, na qual foi eleita a atual Direção Nacional do 

Sindicato.

O 29º CONSINASEFE foi convocado inicialmente pela 127ª 

PLENA (29 e 30 de novembro) e, a posteriori, teve data, local, 

tema e caráter modificados pela 128ª PLENA (13 e 14 de 

dezembro).

anos

sinasefe

O SINASEFE
e um novo

sindicalismo
classista
e de luta

O próximo Congresso do SINASEFE já tem data e local para 

acontecer: nosso maior e mais importante fórum político e 

deliberativo será realizado de 26 a 29 de março, em João 

Pessoa-PB.

Este será o 29º Congresso do nosso Sindicato, possuindo como 

tema “O SINASEFE e um novo sindicalismo classista e de luta” 

e tendo caráter estatuinte, o que possibilitará aos delegados a 

realização de alterações em nosso estatuto.

Local, programação e prazos

A capital paraibana já está definida como sede do evento. Em 

breve divulgaremos o espaço no qual o 29º CONSINASEFE será 

realizado, assim como os hotéis em que ficarão hospedados os 

delegados e observadores que virão ao fórum.

A Direção Nacional iniciará, a partir de sua próxima reunião, a 
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Após 19 meses de espera, o SINASEFE voltará a reunir suas 

bases no GT Identidade de Gênero e Orientação Sexual, 

Raça, Etnia e Trabalho Infantil. O encontro acontecerá em 

Brasília-DF, entre os dias 6 e 8 de março, por deliberação da 

nossa 127ª Plenária Nacional.

Apesar da longa data sem se reunir, o GT desenvolveu 

diversas atividades e publicações durante o período, tanto 

por conta própria, quanto em parceria com os Setoriais de 

Negras e Negros; de Mulheres; e de LGBT da CSP-Conlutas.

Local e programação

A reunião do GT acontecerá na capital federal, em local a ser 

divulgado em breve. Após a confirmação de onde será 

sediado o evento, informaremos os valores das hospedagens 

e o hotel indicado pela Pratic Turismo, para alojamento dos 

participantes.

A programação do evento já está em debate pela 

coordenação do GT e Direção Nacional do SINASEFE. Assim 

que a mesma for concluída, lançaremos em nossos canais de 

comunicação.

Inscrições

As inscrições para os participantes do GT serão abertas em 

breve. Enquanto elas ainda não vêm, marque sua presença 

no evento público criado no Facebook: .www.goo.gl/iUFza7

Histórico

Esta será a terceira reunião de um grupo de trabalho 

realizada pela gestão 2014-2016 do SINASEFE NACIONAL. 

A primeira foi do GT Carreira, realizada em 21 e 22 de agosto; 

e a segunda do GT de Políticas Educacionais e Culturais, que 

aconteceu em 9 e 10 de outubro; ambos os eventos em 

Brasília-DF.

O encontro do GT Identidade de Gênero e Ori-

entação Sexual, Raça, Etnia e Trabalho Infantil

aconteceria, originalmente, de 2 a 5 de novem-

bro, como deliberou a 126ª PLENA. A

Plenária seguinte o reconvocou com a

nova data (6 a 8 de março), que agora es-

tamos divulgando em nos-

sos canais de comunicação.
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O 9º Encontro dos Servidores Civis das Instituições 

Militares de Ensino já faz parte da agenda do 

SINASEFE: o evento acontecerá em Barbacena-MG, 

entre os dias 10 e 12 de abril.

Nossa Seção Sindical Barbacena-MG, que organiza em 

sua base servidores lotados em IFE Militares, será a 

anfitriã do Encontro, convocado pelas bases durante a 

127ª Plenária Nacional.

Local e programação

Localizada na Serra da Mantiqueira, a cidade de 

Barbacena receberá o 9º ESCIME. O local onde 

acontecerá o evento será divulgado em breve. Após esta 

confirmação, informaremos também os valores das 

hospedagens e o hotel indicado para alojamento dos 

participantes.

A programação já está na pauta de debates da Direção 

Nacional do SINASEFE e será discutida com a Seção 

Barbacena-MG. Assim que a mesma for concluída, 

publicaremos em nossos canais de comunicação.

Tema e inscrições

Assim como os itens acima, o temário do ESCIME é 

outro quesito que ainda será fechado. As inscrições 

para os participantes logo serão iniciadas. Enquanto 

elas ainda não vêm, marque sua presença no evento 

públ ico  do  Encontro  cr iado  no  Facebook: 

www.goo.gl/9WC3zm.

Histórico

Os Encontros dos Servidores Civis das Instituições 

Militares de Ensino versam sobre temas relativos aos 

trabalhadores lotados nas IFE Militares, locais de 

trabalho onde os técnico-administrativos ainda lutam 

para ter acesso ao PCCTAE (estando atualmente 

lotados no PGPE) e nos quais há uma longa tradição de 

autoritarismo e práticas de assédio moral por parte dos 

gestores militares.

O mais recente ESCIME foi realizado já pela atual 

gestão da Direção Nacional do SINASEFE, de 2 a 4 de 

maio do ano passado, em Porto Alegre-RS.

10 a 12 de abril de 2015
Local: Barbacena-MG

9º Encontro dos Servidores Civis 
 Instituições Militares de Ensinoda

s
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Bento Gonçalves-RS receberá mais um evento do 

SINASEFE! Desta vez, será realizado na cidade do 

interior gaúcho o 13º Encontro Nacional de Assuntos 

de Aposentadoria e Seguridade Social do nosso 

Sindicato, aprovado pela 126ª PLENA para ser 

realizado em maio deste ano.

Local, data e programação

A “capital do vinho”, situada na Serra Gaúcha, já foi 

sede do nosso 6º Seminário Nacional de Educação, em 

2010. Agora receberá outro de nossos eventos de 

amplitude nacional: o Encontro Nacional de Assuntos 

de Aposentadoria e Seguridade Social do SINASEFE.

A data específica do evento ainda será fechada, mas 

sua realização foi aprovada para o mês de maio. O local 

Histórico

Os servidores da base do SINASEFE cumprem, funda-

mentalmente, a mesma jornada: ingresso no serviço 

público, construção da carreira e aposentadoria. Os 

Encontros Nacionais do SINASEFE que debatem apo-

sentadoria e seguridade social trazem à tona os temas 

que dizem respeito ao futuro (para os servidores ativos) 

e presente (para os aposentados) dos trabalhadores.

A última edição do ENAASS foi realizada na capital 

fluminense, em setembro de 2013, e aprofundou nosso 

debate sobre a Fundação de Previdência Complemen-

tar do Servidor Público Federal (Funpresp).

onde acontecerá o 13º ENAASS também será 

confirmado futuramente. Após isso, informaremos os 

valores das hospedagens para os participantes.

Nossa Direção Nacional e a Seção anfitriã do Encontro 

debaterão em conjunto sobre a estrutura da 

programação e, quando ela for finalizada e aprovada, 

publicaremos em nossos veículos de comunicação.

Tema e inscrições

O temário do ENAASS é mais um ponto a ser fruto de 

debates e divulgação futura. Enquanto os detalhes 

finais do Encontro Nacional são discutidos e as 

inscrições não se iniciam, os interessados em viajar ao 

evento podem confirmar suas presenças em nossa 

página do Facebook: .www.goo.gl/2TSKS3
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9º seminário nacional de 

 EDUCAÇÃO 
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SINASEFED
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O próximo Seminário Nacional de Educação do SINASEFE vem 

aí! A nona edição do evento será realizada em Porto Seguro-BA, 

de 23 a 26 de abril deste ano, e terá como tema “Rede Federal de 

Educação Básica, Profissional e Tecnológica: onde estamos e o 

que queremos?”.

Nosso 9º SNE foi convocado em agosto do ano passado, na 126ª 

PLENA, e desde lá a Pasta de Políticas Educacionais e 

Culturais, junto à Direção Nacional do SINASEFE, vem 

construindo a estrutura do Seminário.

Programação

A programação do evento foi debatida inicialmente no GT de 

Políticas Educacionais e Culturais, realizado em outubro de 

2014. Após isso, foi remetida à 128ª PLENA e aprovada pelos 

delegados presentes. Confira como ficou estruturado o 

Seminário:

23 de abril (quinta-feira)

18 às 20 horas – Palestra de abertura: “Rede Federal de 

Educação Básica, Profissional e Tecnológica: onde estamos e o 

que queremos?”; e atividade cultural

24 de abril (sexta-feira)

8 às 10 horas – Mesa redonda: “Ensino, pesquisa e extensão na 

Rede Federal: crítica ao momento atual e desafios”

10 às 12 horas – Grupos de trabalho: “Ensino, pesquisa e 

extensão nos Institutos Federais”; “Concepções pedagógicas na 

Rede Federal” e “Acesso e permanência na Rede Federal”

12 às 14 horas – Intervalo para almoço

14 às 16 horas – Mesa redonda: “Gestão nos Institutos: crítica 

ao momento atual e desafios”
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16 às 18 horas –  Grupos de  t rabalho:  “Gestão 

democrática/saúde do trabalhador”; “IFE Militares” e 

“Financiamento”

25 de abril (Sábado)

8 às 10 horas – Mesa redonda: “Educação e diversidade: crítica 

ao momento atual e desafios”

10 às 12 horas – Grupos de trabalho: “Educação laica”; 

“Educação na Rede Federal e movimentos sociais”; “Educação e 

direitos humanos” e “Educação e gênero”

12 às 14 horas – Intervalo para almoço

14 às 16 horas – Mesa redonda: “Rede Federal: a visão dos 

estudantes”

16 às 18 horas – Grupos de trabalho: “Revista do SINASEFE” e 

“Relação SINASEFE e movimento estudantil”

26 de abril (Domingo)

8 às 12 horas – Plenária final

Local e inscrições

Porto Seguro-BA sediará o 9º SNE. O local do evento será 

divulgado em breve nos nossos canais de comunicação. Após 

termos esta confirmação, informaremos também os valores das 

hospedagens e o hotel para alojamento dos participantes.

As inscrições para o Seminário ainda serão abertas. Enquanto 

não começam, marque sua presença no evento público criado 

no Facebook: .www.goo.gl/Kal34D

Histórico

Os Seminários Nacionais de Educação do SINASEFE debatem 

a concepção de educação pública defendida pela base do 

Sindicato para balizar as políticas da entidade. Após um 

intervalo de 22 meses, voltaremos a ter um evento desta 

natureza.

As edições mais recentes do SNE foram realizadas em Natal-RN 

(4 a 6 de julho de 2013), Manaus-AM (7 a 11 de setembro de 

2011) e Bento Gonçalves-RS (9 a 12 de setembro de 2010).



anos

sinasefe

SINASEFE

Nossas bases estaduais e do Distrito Federal estarão 

envolvidas, até o próximo mês de março, nos Encontros 

Estaduais do SINASEFE, uma iniciativa pioneira de 

organização dos trabalhadores do nosso Sindicato Nacional 

que foi aprovada na 126ª PLENA, em agosto.

Tais eventos, que substituem na atual conjuntura os antigos 

encontros regionais, visam aproximar as bases das direções 

locais e rearticular a categoria para as lutas deste ano, 

possuindo como foco de debates quatro eixos centrais: 

Previdência, Carreira Única dos trabalhadores em Educação, 

Data-base e Políticas Educacionais.

Cada Seção que sediará o encontro possuirá a devida 

autonomia na construção da programação e receberá um 

aporte financeiro do SINASEFE NACIONAL para ajuda no 

custeio das despesas.

Até agora nove sedes estão confirmadas: a Seção Manaus 

realizará o Encontro do Amazonas; o Ceará terá como sede a 

Seção Iguatu; o Sinasefe Brasília realizará o evento do Distrito 

Esta é uma publicação do SINASEFE NACIONAL

Diretores responsáveis por esta edição

Helena Azevedo (SS IFPE-PE), Samanta Maciel (SS IFES-ES) 

e Sergio Roberto Alves (SS PALMAS-TO)
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dn@sinasefe.org.br
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expediente

Federal; Seção Cuiabá o do Mato Grosso; Sinasefe IFMS o sul-

matogrossense, único com data prevista: entre fevereiro e 

março; a Seção Salinas organizará o evento para alguns campi 

em Minas Gerais; Sinasefe IFPE organizará o evento em 

Pernambuco; Sinasefe IFF o do Rio de Janeiro; e no Rio Grande 

do Sul a Seção Pelotas ficará encarregada da realização do 

Encontro.

As Seções dos estados ainda sem organização ou com 

organização parcial, como no caso de Minas Gerais, devem 

entrar em contato com a Direção Nacional do SINASEFE pelo e-

mail dn@sinasefe.org.br para início da preparação.

Estaremos informando nossas bases sobre os andamentos dos 

Encontros, assim como o procedimento de inscrição nos 

mesmos, sempre que nos chegarem novas informações das 

Seções Sindicais.

Confira mais informações no evento público criado no 

Facebook: .www.goo.gl/GxAOAx

Fique atento, mobilize sua base, participe!

E N C O N T R O S 
E S T A D U A I S
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