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Informes

Neste primeiro semestre, 
realizaremos Cursos de 
Formação Política em todas 
as regiões do país.

Última parcela do aumento 
da greve de 2012 cairá em 
março. Quando será o 
próximo? Não sabemos...

Reunião com funcionários, 
pedido de audiência com o 
MEC, ato público no Ceará 
e mais. Confira!

Reconhecimento
de Saberes e
Competências!

Já é uma realidade: docentes da carreira do EBTT em 

todo o Brasil estão sendo contemplados com o RSC, 

uma conquista do SINASEFE na greve de 2012. Mas o 

benefício ainda precisa ser estendido para TAE e 

aposentados e nosso Sindicato irá em busca disso! 

Saiba mais sobre o tema na página 5...
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Unidade contra o arrocho salarial e o neoliberalismo!
Todos nós lembramos como foi dura e histórica a greve dos 

servidores federais em 2012, na qual o SINASEFE fez o maior 

movimento paredista dos seus 26 anos, paralisando as 

atividades em 296 campi e envolvendo 71 Seções Sindicais, num 

movimento que durou 89 dias – de 13 de junho até 10 de 

setembro.

Foi  naquela greve que conquistamos o dire i to ao 

Reconhecimento de Saberes e Competências (RSC), que lutamos 

hoje para que seja estendido aos técnico-administrativos e 

aposentados. E foi naquela greve que conquistamos o nosso 

último reajuste salarial, de índice total de 15,8%, dividido em 

três parcelas, a serem pagas em 2013, 2014 e 2015.

Não foi a conquista que gostaríamos (nosso pedido emergencial, 

em 2012, era de uma reposição de 22,08%), mas foi aquilo que 

nos foi possível retirar das mesas de negociação depois de muita 

luta; após ouvir, por diversas ocasiões, que o governo “não tinha 

nada para os servidores públicos” e que “não negociava com 

grevistas”.

Desde lá, fizemos outras campanhas salariais, às quais Dilma 

não deu ouvidos. Fizemos uma greve forte e ampla, ao lado da 

Fasubra, da Assibge e dos servidores da cultura, em 2014, e 

também não conseguimos transformar nossas reivindicações 

em conquistas: houve demissões ilegais e judicialização das 

greves por parte do governo.

Receberemos, a partir de 1º de março, a última parcela referente 

ao aumento que a greve de 2012 nos trouxe. Mais 5% entrarão 

na folha salarial dos cerca de 1,5 milhão de servidores do 

governo federal, índice novamente abaixo da inflação anual 

(prevista para esse ano em 6,53%), o que significa, apesar do 

“aumento”, uma nova desvalorização remuneratória.

Só que o problema não se resume ao acordo rebaixado que o 

governo nos impôs em 2012, ele vai além!

Primeiro no tocante à ausência de data-base, a qual se tornou 

uma de nossas principais bandeiras e que estamos sendo 

derrotados em votação paralisada por pedido de vistas no STF, 

pelo placar de 4x3. E segundo porque caso não busquemos uma 

forma de pressionar o governo a nos conceder um reajuste neste 

primeiro semestre, o qual só nos seria pago no exercício 

seguinte, corremos o risco de ficar com os salários congelados 

até 2017.

Em resumo: estamos recebendo uma parcela abaixo da inflação 

e não sabemos quando teremos um novo reajuste! Confira a 

tabela dos docentes do EBTT: . E veja www.goo.gl/gEXhiq

também a tabela do PCCTAE: .www.goo.gl/zY0RTR

Campanha Salarial 2015 e unidade entre os federais: a luta é 

a alternativa contra o arrocho!

A construção da Campanha Salarial 2015 começou, e vamos 

exigir do governo uma mesa conjunta de negociação com todas 

as entidades e centrais sindicais que compõem o Fórum de 

Entidades Nacionais dos SPF.

A unidade entre os federais é a principal bandeira do SINASEFE 

para esta Campanha que se inicia (confira nosso Manifesto 

aprovado na 128ª PLENA: ). Não podemos www.goo.gl/iQk3ko

cometer os mesmos erros dos três últimos anos, quando caímos 

na armadilha de negociar em separado e apenas colecionamos 

sucessivas derrotas.

É necessário entender que esse governo foi forjado no 

movimento sindical de décadas anteriores e ele sabe como 

emperrar negociações e nos derrotar. Por isso, que nossa tática 

não seja a segregação: é necessário parar de utilizar nossa 

doença acreditando que ela será um remédio para nossos males!

Enquanto sofremos com o arrocho salarial; a judicialização das 

nossas greves; demissão de companheiros grevistas; avanço da 

precarização e do assédio moral em nossos ambientes de 

trabalho; os grandes capitalistas lucram com a economia 

emergente do Brasil. Dinheiro para o pagamento de juros e 

amortizações da dívida pública nunca falta, mas para as 

demandas sociais e os serviços públicos essenciais que a 

população necessita, ele sempre é escasso e sempre é alvo de 

cortes em ajustes fiscais.

Sejamos valentes na Reunião Ampliada dos Servidores Federais 

que acontecerá nos dias 31/01 e 01/02. Saibamos discernir o 

que é progressivo do que é regressivo em nosso momento 

histórico. Busquemos a unidade entre os servidores federais e 

entre todos os trabalhadores: não aceitemos como algo natural 

ou mera fatalidade a onda de demissões na indústria, o corte de 

direitos no salário desemprego e na pensão das viúvas; não 

aceitemos mais o avanço da mais perversa modalidade de 

neoliberalismo que o governo tenta nos impor.

À unidade para lutar e para fazer mais do que simplesmente 

derrotar esse governo: para transcendê-lo!
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Nosso calendário!
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Nos dias 26 e 27 de janeiro, em Havana (Cuba), educadores de 

todas as américas estarão reunidos no 20º Congresso 

Ordinário da CEA, que terá como tema “1928-2015, Hoje e 

Sempre, Construindo a Unidade Continental, a serviço de mais 

e melhor educação para nossos povos”.

O SINASEFE NACIONAL, que é uma das seis entidades 

brasileiras filiadas à CEA, estará representado no fórum, e 

enviará uma delegação com quatro representantes ao evento: 

José Xavier Filho, Ronaldo Naziazeno, Sergio Roberto Alves e 

Venicio Soares. Confira a programação do Congresso no site da 

Confederação: .www.goo.gl/mmIuly

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, em Alegre-ES, Boa Vis-

ta-RR, Petrolina-PE, Rio do Sul-SC e São Vicente da Serra-MT

26 de janeiro

Ato em Defesa da Educação Pública, em Itapipoca-CE

27 e 28 de janeiro

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

30 de janeiro

Reunião do Espaço Unidade de Ação e reunião do Fórum de 

Entidades dos SPF, ambas em Brasília-DF

31 de janeiro e 1º de fevereiro

Reunião Ampliada dos Servidores Federais, em Brasília-DF

7 e 8 de fevereiro

Quarta reunião da Direção Nacional do SINASEFE do biênio 2014-

2016, 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

11 anos atrás, em 29 de janeiro de

2004, foi lançada no Congresso

Nacional, em Brasília-DF, a primeira campanha brasileira 

contra a transfobia, chamada “Travesti e Respeito”. Naquela 

ocasião, houve a participação de vários ativistas transexuais, 

que idealizaram e pensaram no evento com o objetivo de 

edificar condições de respeito e de inclusão social deste 

segmento da população, que é bastante vulnerável ao 

preconceito e à violência.

Desde então, devido ao marco da campanha, 29 de janeiro 

tornou-se o Dia da Visibilidade Trans. A data se propõe a 

ressaltar a importância da diversidade e do respeito para o 

Movimento Trans, representado por travestis, transexuais, 

t ransgêneros  e  out ros  g rupos  que  subver tem a 

heteronormatividade e o cissexismo das relações humanas.

O SINASEFE, a exemplo de 2014, relembra a data e traz às suas 

bandeiras de luta a sensibilidade às dificuldades enfrentadas 

pelas trans, principalmente na construção de uma cidadania 

que as aceite.

SINASEFE participará do
20º Congresso da CEA



Neste primeiro semestre, o SINASEFE estará promovendo, 

junto às suas bases, cinco Cursos de Formação Política. Os 

eventos foram idealizados pela Pasta de Formação Política e 

Relações Sindicais do nosso Sindicato e aprovados, com suas 

respectivas sedes escolhidas, na 128ª Plenária Nacional.

Onde serão?

Por deliberação do fórum, haverá um curso por região. No 

norte, a Seção Sindical IF Roraima realizará o evento em Boa 

Vista-RR. Petrolina-PE será a sede do nordeste, sob 

responsabilidade da Seção IF Sertão-PE. A região sudeste terá 

Alegre-ES como sede, com o curso sendo realizado pela Seção 

Alegre-ES. A Seção São Vicente da Serra-MT realizará o evento 

do centro-oeste, na cidade que possui o mesmo nome da seção. 

E o curso da região sul acontecerá em Rio do Sul-SC, 

coordenado pela Seção Sindical de igual denominação.

Divulgação

O evento público dos Cursos de Formação Política do 

SINASEFE já está no ar! Vai participar de algum deles e tem 

Facebook? Confirme sua presença: .www.goo.gl/lmZohf

Datas e programação

A Direção Nacional e a Pasta responsável pelos cursos 

debaterão as programações e datas de cada um, em acordo com 

nossas Seções que estão sediando os eventos. Em breve 

disponibilizaremos informações mais precisas sobre os 

eventos. Fique atento: organize sua base, participe!

Primeiro semestre de 2015

s i n a s e f e

 f o r m a ç ã oc u r s o s d e

OLÍ ICA
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RSC: uma conquista que precisa ser ampliada!
Na mesa de negociação da greve de 2012 o governo 

apresentou a proposta do Reconhecimento de Saberes e 

Competências (RSC), porém sem nenhuma definição, o que 

causou profundas desconfianças na nossa base.

Por não termos assinado o acordo docente, o governo 

constituiu o grupo de trabalho para discutir o RSC sem a 

presença do SINASEFE. Este GT, com muito atraso, concluiu 

sua tarefa, mas apresentando uma proposta meramente 

academicista.

Contudo, a Lei 12.772, conquista da greve de 2012, obrigava o 

governo a constituir um Conselho Permanente para discutir a 

implementação do RSC, e neste espaço o papel e a atuação 

dos representantes do SINASEFE, mesmo enquanto minoria, 

foi fundamental, tanto para derrotar o caráter academicista 

da proposta do governo, Proifes e Conif; quanto para permitir 

uma reconfiguração do processo, que está em curso em todo 

Brasil e que tem proporcionado aos docentes do EBTT uma 

possibilidade de ganho salarial significativo em tempos de 

arrocho salarial – e que será levado à aposentadoria!

O RSC tem se revelado uma importante ferramenta de 

reconhecimento do trabalho dos docentes, permitindo que 

competências e saberes adquiridos pelo trabalhador no 

exercício da sua profissão sejam valorizados. Este processo 

cumpre também o papel de pôr fim ao equívoco de que apenas 

a academia forma e produz saber e conhecimento.

Mas apesar da importante conquista que o RSC tem se 

materializado na nossa base, é importante lembrar que nem 

todos os trabalhadores estão sendo contemplados!

Nossos companheiros aposentados, que no decorrer das suas 

trajetórias acadêmicas desenvolveram importantes 

trabalhos, garantindo a boa qualidade que hoje temos em 

nossa Rede, não possuem o direito de pleitear o RSC. Os 

técnico-administrativos em educação, que na execução das 

suas funções laborais também produzem saberes e 

competências, são outros que não foram alcançados pelo 

benefício.

É necessário mudar esse quadro e garantir que o RSC seja um 

direito de todos! Por isso, na última sexta-feira (23/01), o 

SINASEFE solicitou uma audiência com o ministro da 

educação, Cid Gomes, objetivando ampliar este direito para 

todos os trabalhadores da Rede Federal de Educação.

E foi a base quem decidiu por isso! Em nossa 128ª PLENA, 

realizada em dezembro de 2014, foi aprovado que esta 

conquista não pode ser exclusiva aos docentes do EBTT em 

exercício: ela deve ser ampliada a todos os trabalhadores, 

sendo possível que o RSC seja pleiteado por técnicos e 

servidores aposentados.

Ao SINASEFE está colocada, ainda, a responsabilidade de 

fazer o RSC chegar aos trabalhadores dos Ex-Territórios, que 

hoje se encontram sem um regulamento que permita o 

alcance dessa conquista por eles.

É importante lembrar que devido ao atraso na aplicação deste 

direito, os trabalhadores fazem jus a um pagamento 

retroativo significativo. Mesmo sabendo que uma parcela de 

servidores recebeu o retroativo do ano 2014, faltando para 

esta parcela o retroativo de 2013, é importante registrar que a 

maioria não recebeu qualquer retroativo. E o SINASEFE fará 

uma ampla campanha de exigência do pagamento imediato 

deste retroativo ao qual a categoria tem direito!

O RSC é uma realidade. Cabe agora unificar os trabalhadores 

da nossa Rede e buscar que este direito seja ampliado para 

todos. A luta pelo RSC está apenas começando!
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Pedido de audiência com Ministro da Educação

O SINASEFE NACIONAL protocolou sexta-feira (23/01) um pedido 

oficial de audiência com o Ministro da Educação, Cid Gomes, para 

tratar da normatização e implementação do Reconhecimento de 

Saberes e Competências (RSC) para técnico-administrativos e 

aposentados da nossa Rede Federal de Educação. Confira o 

documento: .www.goo.gl/u5gvuX

Esta solicitação é fruto de uma das deliberações da 128ª PLENA do 

SINASEFE ( ). Anteriormente, no dia 3 de www.goo.gl/naumXG

dezembro, também foi protocolado um pedido semelhante junto ao 

MEC: .www.goo.gl/CNZB9b

Ronaldo Naziazeno, Samanta Maciel e Venicio Soares, membros da 

Direção Nacional do SINASEFE, foram pessoalmente ao protocolo do 

MEC entregar o documento.

Reunião com funcionários

A Direção Nacional do SINASEFE realizou na sexta-feira (23/01) a 

primeira reunião com seu coletivo de funcionários para debater o 

acordo coletivo e plano de carreira que o Sindicato irá oferecer aos 

trabalhadores.

Também participaram do debate representantes dos Sindicatos dos 

Trabalhadores em Entidades Sindicais (Sintes) e dos Jornalistas 

Profissionais (SJPDF) do Distrito Federal.

No encontro, que aconteceu em clima de tranquilidade e harmonia e 

foi fruto de deliberação da 128ª PLENA ( ), foi www.goo.gl/naumXG

afirmado de maneira enfática aos servidores do SINASEFE que não 

existe nenhum regimento interno em vigor que os discipline ou 

restrinja direitos.

Fabiano Faria, Marcos Dorval, Moema Carvalho, Ricardo Eugênio, 

Samanta Maciel e Sergio Roberto representaram o SINASEFE no 

espaço, que contou com as presenças dos funcionários Lúcia Santos, 

Mário Júnior e Raquel Kotnick e dos dirigentes sindicais Jonas 

Valente e Renata Maffezoli.

Reunião da CNS

Nos dias 23 e 24 de janeiro foi realizada, em Recife-PE, a primeira 

reunião do ano da Comissão Nacional de Supervisão (CNS) do 

PCCTAE do SINASEFE.

O encontro tratou de questões como o Reconhecimento de Saberes e 

Competências (RSC) para os técnico-administrativos; a Carreira 

Única dos trabalhadores em Educação (minuta); e a jornada de 30 

horas (cartilha). Confira a pauta completa: .www.goo.gl/AL2utR

Aliomar Silva (SS IFES-ES), Flávio Barbosa (SS CMR-PE), Helena 

Azevedo (SS IFPE-PE), Josemar Clemente (SS SINTEF-PB), Lindon 

Johnson (SS IFPA e ETRB-PA) e Ronaldo Ferreira (SS NATAL-RN) 

participam dos debates. Logo divulgaremos o relatório da reunião.

Ato em defesa da educação pública

Os servidores do IFCE realizarão nesta segunda-feira (26/01), a 

partir das 9 horas, no município de Itapipoca-CE, um ato em defesa 

da educação pública, contra a precarização nas IFE, e a favor do 

atendimento das reivindicações dos servidores do Instituto 

(sobretudo relativas à jornada de 30 horas para os TAE), pendentes 

de resposta pela reitoria.

Na ocasião, será inaugurado mais um campus do IFCE, numa 

solenidade para a qual está prevista a presença do seu reitor, Virgílio 

Araripe, do governador do Ceará, Camilo Santana, e do ministro da 

educação, Cid Gomes. O Sindsifce está organizando a manifestação, 

que contará com a participação do SINASEFE, representado pelo 

membro da Direção Nacional Shilton Roque.

Espaço Unidade de Ação

A próxima reunião do Espaço Unidade de Ação acontecerá no dia 30 

de janeiro (sexta-feira), das 10 às 14 horas, na sede da Condsef, em 

Brasília-DF. A convocatória do evento, assinada por cinco entidades, 

foi divulgada no último dia 12 ( ). O SINASEFE www.goo.gl/ouUJa6

estará presente. Divulgue, venha à capital federal, participe!

Reunião Ampliada dos SPF

Com quase 300 inscritos, a Reunião Ampliada dos Servidores 

Federais será realizada no próximo final de semana (31/01 e 01/02), 

no Brasília Imperial Hotel, na capital do país. Os últimos detalhes 

para o evento serão finalizados na próxima reunião Fórum de 

Entidades Nacionais dos SPF, que acontece no dia 30.

Será nesta Reunião Ampliada que aprovaremos o manifesto político 

dos SPF; que debateremos os ofícios a serem entregues aos 

presidentes das casas legislativas federais; que sistematizaremos o 

índice de reajuste a ser negociado com o governo a partir dos cálculos 

do Dieese; que definiremos os eixos da nossa Campanha Salarial e a 

data para o seu lançamento oficial, com um grande ato em Brasília.

O SINASEFE participou ativamente da construção deste fórum e 

estará representado no mesmo, tanto por sua Direção Nacional 

quanto por nossas Seções Sindicais. Confira a programação 

completa no site da CSP-Conlutas: .www.goo.gl/508Mvu
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Esta é uma publicação do SINASEFE NACIONAL

Diretores responsáveis por esta edição

Flávio Barbosa (SS CMR-PE) e Samanta Maciel (SS Ifes-ES)
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Contatos

(61) 2192-4050 | rdn@sinasefe.org.b

http://dn@sinasefe.org.br
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