
SINASEFESINASEFE
Boletim SINASEFE Ano XIV - Nº 479 – 06 de maio de 2011

Editorial 

E o movimento continua crescendo
Depois das duas manifestações de 16 de fevereiro e 13 abril,  realizadas em Brasília/DF, tivemos as 

manifestações nos estados no dia 28 de abril, que contaram com a organização e participação de mais de 30 

Seções Sindicais do SINASEFE, o que demonstra a vontade da Base de se preparar para os enfrentamentos 

que teremos pela frente. E pelas informações dos outros setores, temos verificado que o movimento cresce 

em cada setor do movimento dos Servidores Federais.

E  não  foi  sem propósito  que  o  Secretário  de  Recursos  Humanos  do  Ministério  do  Planejamento,  

respondeu positivamente na audiência ocorrida na última quinta-feira sobre a possibilidade de o governo vir a 

retirar da pauta imediata do Congresso o PL 549 para uma discussão do seu conteúdo, assim como ocorreu  

no primeiro governo Lula, quando retirou o PL 001, que continha o mesmo conteúdo do atual em relação ao 

congelamento de gastos no Serviço Público. Ainda afirmou que o governo estaria pelo menos disposto a 

dialogar sobre os outros PLs e projetos que tramitam no Congresso e nos bastidores do Governo.

Uma postura um pouco diferente daquela apresentada no início de governo, onde um trator estava 

sendo preparado para atropelar a todos, como se não houvesse possibilidade de oposição aos projetos da 

nova presidente.

Outro fato importante de ressaltar  que,  mesmo que tenhamos a consciência de que ainda existem 

Entidades que estão mais ligadas umbilicalmente ao governo, na última reunião as 29 Entidades presentes 

tiveram um tom bastante unificado e crítico às ações pretendidas pelo Governo Dilma. Talvez tenha sido essa 

situação que tenha levado o Secretário a diminuir a tensão durante a reunião.

Isso não significa que o governo não tenha condições ou tenha desistido de fazer o que pretende, pois  

ainda possui  confortável  maioria  no Congresso e ainda conta com um processo eleitoral  que acabou de 

ocorrer,  o que possibilita o discurso de respaldo popular.  Porém, seria muito  mais fácil  se os Servidores 

estivessem paralisados e contando com que a sua situação não tivesse solução. Entretanto, a expectativa de 

unidade entre as Entidades dos Servidores Federais e possibilidade de um duro embate no início de mandato,  

assim como ocorreu no primeiro governo Lula, pode fazer com que o governo venha mudar de  estratégia, nos  

cozinhando em “banho Maria”, e venha tentar promover as suas ações com um pouco mais de calma, em 

doses homeopáticas.

Nós não temos alternativas, devemos embarcar nas mesas de interlocução com o governo e esperar que as 

suas contradições cada vez mais unifiquem os setores da CNESF e demais Entidades que estão participando 

desse processo de interlocução. 

Aliado a isso, nós do SINASEFE devemos continuar construindo as nossas ações internas, cobrando as 

questões internas junto aos Reitores, CONIF e Ministro da Educação. Com isso estaremos aproximando cada 

vez mais a base da categoria para as ações do movimento nacional, respaldando, assim, possibilidades de 

negociações tanto em questões mais gerais, como nos pontos que ainda nos afligem mais internamente na 

Rede Federal da Educação Básica, Profissional e Tecnológica.
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SINASEFE apresenta demandas em reunião com CONIF

Representantes do SINASEFE apresentaram, durante a 16ª Reunião Ordinária do Conselho 

Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Tecnológica (CONIF), algumas 

das principais demandas da base aos reitores e diretores gerais. A reunião ocorreu nesta quinta-feira  

(05)  em Salvador-BA,  dentre  os  temas  destacados  estão  questões como:  progressão docente por 

titulação; progressão por capacitação para os técnicos-administrativos em educação; racionalização 

dos cargos técnicos-administrativos em educação que fazem parte do PCCTAE; apoio institucional às 

CIS a partir das reitorias e direções de cada campus da rede; admissão automática dos títulos obtidos  

em instituições de ensino superior dos países do Mercosul; e auxílio transporte. 

Quanto à progressão de D1 para D3, o CONIF reafirmou ser favorável e enviará um documento 

ao MEC reforçando o tema. Sobre a regulamentação do art. 120 da Lei 11.784/2008, ambas entidades 

enviarão ofício ao MEC (confira o ofício já enviado pelo SINASEFE) solicitando a realização de uma 

reunião  para  tratar  do  tema,  a  intenção  é  que  seja  aberto  o  debate  e  um  grupo  de  trabalho,  

assegurando assim a participação prevista no acordo assinado em 2008. As questões levantadas pelo 

SINASEFE foram apresentadas em um ofício de seis páginas  (Ofício nº  133/2011),  lido na íntegra 

durante a fala do sindicato, entregue a todos os reitores da Rede Federal presentes à reunião. 

Participaram  da  reunião  a  coordenadora  geral,  Elane  Mafra,  o  secretário-adjunto  da 

Coordenação Jurídica e Relações de Trabalho, William Carvalho, ambos no plantão da DN. Também 

estiveram presentes os membros da Comissão Nacional de Supervisão da Carreira: Aliomar da Silva, 

Tonny Medeiros e Volmir Lima; que, em contato com o CONIF durante reunião da CNS, solicitaram o 

espaço para o SINASEFE.
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Entidades de SPF's discutem projetos que afetam categoria com MPOG
Na última quarta-feira (04), as entidades da Campanha Salarial Unificada dos SPF's  deram 

prosseguimento aos debates com o governo iniciados no dia 13 de abril. Conforme acordado em 

reunião da entidades antes do encontro, apenas seis entidades teriam fala na reunião, que tinha  

como pauta os projetos de lei e medidas provisórias que retiram direitos dos trabalhadores (PL 

549/2009,   PL1992/2007,  MP520/2010  dentre  outros).  Ficou  estabelecido  um  protocolo  de 

intenções entre as entidades e a Secretaria de Relações de Trabalho do MPOG.
O único “avanço” foi em relação ao PL 549/2009 (congelamento dos salários dos servidores por dez 

anos)  que  poderá  ser  arquivado  após  a  pressão  das  entidades.  Quanto  à  previdência  complementar 

(PL1992/2007), o governo afirma que é uma das ações da reforma previdenciária e não deve haver recuo. 

Sobre a MP520/2010, as entidades apontaram as inúmeras irregularidades e problemas da medida, porém 

a previsão também é de que a medida seja levada a diante. Em relação à essas duas medidas o governo 

aceitou a proposta de, ao menos, abrir o debate à sociedade com a realização de audiências públicas.

Estão agendadas duas reuniões para continuar os debates: uma 17/05 e outra 31/05.

99ª Plena do SINASEFE será realizada nos dias 13 e 14 de maio
 O SINASEFE vai realizar, nos próximos dias 13 e 14 de maio, em Brasília-DF, sua 99ª Plenária. A pauta a 

ser debatida e deliberada no evento inclui  Campanha Salarial,  Parecer do Conselho Fiscal  e Calendário de 

Eventos  do  SINASEFE  (encontros  regionais,  seminários  de  educação,  encontro  jurídico  e  de  assuntos  de 

aposentadoria, GT's, etc). Também serão debatidos os desdobramentos do 25º CONSINASEFE, realizado no 

mês de março em São Luís-MA. 

Importante atentar para as regras de participação e informações sobre hospedagem, que constam na 

convocatória enviada às bases e disponível na página do SINASEFE.

Governo admite conceder aposentadoria integral por invalidez
Fonte: Agência Câmara de Notícias

O secretário de Políticas de Previdência do Ministério da Previdência, Leonardo José Rolim Guimarães,  

admitiu nesta terça-feira, em audiência pública da Comissão de Seguridade Social e Família, a possibilidade de o 

governo vir a apoiar a aprovação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 270/08, da deputada Andreia Zito 

(PSDB-RJ), que torna a aposentadoria por invalidez no serviço público integral e com paridade em relação aos  

servidores da ativa.

Segundo o secretário,  a  proposta é “meritória  e  tecnicamente viável”.  O apoio do governo,  contudo, 

explicou Guimarães, vai depender de alguns ajustes no texto da PEC, em especial a não retroatividade e a não 

extensão da mudança às pensões por morte. Hoje, a aposentadoria por invalidez pelos regimes próprios de 

previdência do servidor (RPPs) é proporcional ao tempo de contribuição. Já pelo Regime Geral da Previdência  

Social (do INSS), é integral.
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Para o relator da PEC, deputado Amauri Teixeira (PT-BA), não faz sentido essa diferença de regra. “As 

razões que justificam a  aposentadoria  por  invalidez  são as  mesmas,  independente do regime”,  argumentou 

Teixeira. Ele acrescentou que a aposentadoria por invalidez integral foi retirada do servidor público numa época 

de acirramento da ofensiva neoliberal. “É uma iniquidade, uma injustiça”, protestou Teixeira.

Por sugestão dos deputados Policarpo (PT-DF) e Benedita da Silva (PT-RJ), os integrantes da Comissão 

de Seguridade Social vão procurar o presidente Marco Maia, o líder do governo, Cândido Vacarezza (PT-SP), e  

os líderes partidários para pedir  que a PEC seja incluída na pauta do Plenário. A proposta foi aprovada por  

comissão especial em novembro de 2009, mas até hoje não foi incluída na pauta do Plenário, por falta de acordo  

entre os líderes partidários. Há mais de 100 requerimentos de deputados pedindo a votação da proposta pelo  

Plenário. O deputado Padre João (PT-MG) incluiu a realização de contatos também com os coordenadores das 

bancadas estaduais, tendo em vista que os governadores são o principal foco de resistência à PEC.

Impacto financeiro
O secretário Guimarães informou que, para a União, o impacto financeiro da PEC seria de R$ 1,1 bilhão anuais,  

sem o  pagamento  retroativo.  Com ela,  o  impacto  poderia  ser  bem maior,  o  que preocupa o  governo.  “Os 

deputados devem estar bem conscientes desses valores”, observou o secretário.

Para os estados e municípios, que na grande maioria operam contas próximas ao teto dos gastos com 

pessoal, a PEC traz preocupações maiores. O secretário disse que não dispõe de números precisos sobre o  

impacto para estados e municípios, mas imagina que supere o da União.

Guimarães ponderou também que a  PEC pode gerar  injustiças,  porque o aposentado por  invalidez, 

mesmo com muito pouco tempo de contribuição, pode vir a receber mais do que um aposentado que contribuiu  

por muitos anos. Para Guimarães, o mais correto e mais justo seria conceder ao servidor inválido algum outro 

tipo de compensação financeira, dissociada da aposentadoria.

Contrato de seguro
O presidente da Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita (Anfip), Jorge César Costa, defendeu a  

PEC pelo ângulo do conceito da seguridade. “A previdência é um contrato de seguro, foi feita para proteger o  

trabalhador, não pode desampará-lo quando falta a saúde”, argumentou.

Jorge  César  Costa  disse  que  os  servidores  aguardam uma  solução  do  Legislativo.  “Com  base  na 

preocupação com impactos  financeiros  não vamos evoluir”,  advertiu  o  líder  sindical.  E exortou o governo a 

“corrigir esta dívida com o servidor”.

O secretário-geral da Confederação dos Trabalhadores no Serviço Público Federal, Josemilton Maurício 

da Costa, defendeu a permanência do caráter retroativo da PEC. “Quando o servidor comete um erro, tem que 

devolver o prejuízo aos cofres públicos”, comparou. Para ele, a reforma previdenciária errou ao acabar com a  

aposentadoria  integral  por  invalidez,  e  retirar  o  caráter  retroativo  da  PEC seria  “corrigir  essa injustiça  pela 

metade”.

A autora da PEC, deputada Andreia Zito (PSDB-RJ), disse que há na Casa quase unanimidade pela  

aprovação. “Para mim, é questão de honra votá-la. Não vejo motivo em contrário. Há uma angústia grande entre  

os servidores  injustiçados”,  afirmou.  Para ela,  é  inadmissível  condicionar  a  aprovação à análise do impacto 

financeiro. “O servidor não pode ser sacrificado em razão de um problema do governo”, disse. 
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Curtas
• Os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), ao julgarem a Ação Direta de Inconstitucionalidade 

(ADI) 4277 e a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 132, reconheceram a 

união estável para casais do mesmo sexo. As ações foram ajuizadas na Corte, respectivamente, 

pela Procuradoria-Geral da República e pelo governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral.  Leia a 

matéria completa no site do STF
*****

CONFIRA OS EIXOS DA CAMPANHA SALARIAL UNIFICADA
>Contra qualquer reforma que retire direitos dos trabalhadores;

>Regulamentação/ Institucionalização da negociação coletiva no setor público e direito de greve irrestrito;

> Retirada dos PL’s, MP’s, Decretos contrários aos interesses dos servidores públicos (PL 549/09, PL 248/98, 

PL 92/07, MP 520/09 e demais proposições);

> Cumprimento por parte do governo dos acordos firmados e não cumpridos;

> Paridade entre Ativos, Aposentados e Pensionistas;

> Definição de data-base (1º de maio);

> Política salarial permanente com reposição inflacionária, valorização do salário base e incorporação das 

gratificações.

Mais informações e material de divulgação no site do SINASEFE

AGENDA DO SINASEFE 

DATA ATIVIDADE LOCAL

13 e 14 de maio 99ª Plenária do SINASEFE Brasília-DF

15 de maio
Reunião ampliada das entidades de servidores 

federais(*a confirmar)
Brasília-DF

17 de maio Reunião de entidades no MPOG Brasília-DF

31 de maio Reunião de entidades no MPOG Brasília-DF

Responsáveis por este boletim: Plantão DN: Elane Mafra, Nilton Coelho e William Carvalho.
Plantão de Base: Éder Coutinho (Pelotas-RS)
Jornalista: Monalisa Resende MTE-8938-DF

   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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