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Editorial 

Nossa categoria responderá aos ataques 
e lutará pela educação de qualidade 

A conjuntura atual impõe uma mudança imediata no comportamento dos trabalhadores, 

principalmente dos servidores públicos federais. Está claro que no governo que se instalou o 

principal objetivo é retirar nossos direitos conquistados a duras penas.

Desta vez não é diferente e é ainda pior,  a começar pelo corte no orçamento e pelos 

projetos de lei que congelam salários, privatizam hospitais universitários, demitem servidores e 

por ai vai.

É diante desse cenário que estamos empenhados na busca pela mobilização da categoria 

para o enfrentamento. Foi na busca de responder aos ataques que unificamos a categoria dos 

servidores públicos federais e marchamos à Brasília para garantir  nossos direitos. E mesmo 

assim o governo continua a ignorar as bandeiras do nosso movimento e a tratar a negociação 

como já acostumado a fazer: enrolando. 

A nossa 99ª Plena aprovou a construção da greve no movimento dos SPF's, e foi ainda 

mais clara: na busca por nossos direitos lutaremos pela greve em conjunto e também em nossa 

categoria. Prova disso será nossa paralisação nos dias 15 e 16 de junho, momento de mostrar à 

sociedade que os ataques do governo merecem uma resposta. Mostrar que quando se trata de 

educação não se pode falar em cortar gastos, e sim em investir para a construção de um país  

melhor para todos/as. 

Nossa pauta de reivindicações, também aprovada durante a última plena, busca garantir o 

suporte  para  uma Educação Básica,  Profissional  e  Tecnológica  de qualidade,  que atenda a 

todos/as  estudantes  do  Brasil  da  maneira  que  merecem  e  não  da  maneira  precária  como 

estamos trabalhando hoje.

Portanto, conclamamos toda a categoria a se unir  com um único objetivo: buscar uma 

educação  decente  no  nosso  país  e  o  respeito  aos  trabalhadores/as  da  educação.  Não 

aguentamos mais ter os salários arrochados e uma estrutura de trabalho cada vez mais precária.
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99ª Plena aprova pauta de reivindicações do SINASEFE
O SINASEFE aprovou, nos dias 13 e 14 de maio, em Brasília,  durante a 99ª Plena, sua 

pauta de reivindicações e calendário de atividades e mobilizações. Dentre as reivindicações estão 

pontos como a realização de concursos, a revogação das orientações normativas que contrariam a 

legislação,  a  reestruturação da carreira  docente e da carreira  dos técnicos administrativos  em 

educação  e  a  democratização  das   Instituições  Federais  da  Educação  Básica,  Profissional  e 

Tecnológica. Leia a íntegra da pauta de reivindicações aprovada na página do SINASEFE

Delegados/as e observadores/as debateram as principais questões que afetam a categoria e 

decidiram, dentre outros pontos, pela paralisação de suas atividades nas instituições de ensino da 

rede federal nos dias 15 e 16 de junho. O objetivo da paralisação será mostrar aos servidores/as e 

à população a necessidade de responder aos ataques constantes sofridos pelos/as servidores/as e 

serviços públicos.

Confira abaixo todos encaminhamentos aprovados na 99ª PLENA do SINASEFE:

1 - Construir a greve em conjunto com os servidores públicos federais. Caso não seja possível, 
construir a greve do SINASEFE;

2 – Incluir no plano de lutas do SINASEFE a contrariedade ao fechamento de escolas especiais 

(caso INES e IBC);

3 – Aprovar parecer do conselho fiscal, condicionado à observância dos critérios nele contidos;

4 – Enviar a pauta de reivindicações aprovada na 99ª PLENA para o governo;

5 – Debater durante os encontros regionais, além da formação sindical, a seguinte pauta mínima: 

Análise de Conjuntura;

Assédio Moral;

   Carreira Única;

Carreira;

Condições de Trabalho;

Expansão da Rede Federal;

   Plano Nacional de Educação - PNE;

6 – Aprovado o tema do 7º Seminário de Educação do SINASEFE, a ser realizado em Manaus no 

mês de setembro: Educação e Mudanças: as Contradições e Consensos da EPT. A Revista não terá 

caráter acadêmico e o prazo para a entrega dos artigos é 30 de julho;

7 – Modificar a metodologia de compra de passagens para o CONSINASEFE: cada seção sindical  

ficará responsável pelo procedimento de compra, enviando os custos à Direção Nacional durante os 

prazos estabelecidos para o rateio solidário;

8 – Realizar o GT-PE em data próxima à da 101ª PLENA do SINASEFE;
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9 – Arcar, apenas nos locais onde não existirem seções sindicais, com os custos da participação  

de uma pessoa nos encontros de escolas militares;

10 – Estabelecido que a representação do SINASEFE na executiva da CSP-Conlutas seria de 

um/a  diretor/a  foram eleita/o  a  companheira  Carmem Werneck  e  o  companheiro  William Carvalho 

(suplência), integrantes da atual Direção Nacional do SINASEFE, para representar o sindicato na CSP 

– Conlutas; 

11 – Suspender, no período de sete meses, o sindicalizado Ricardo Eugênio Ferreira, a contar do 

dia 15 de maio de 2011.

Governo apresenta propostas de regulamentação da Convenção 151 da OIT

O  governo  apresentou,  no  último  dia  17,  durante  reunião  com  entidades  de  servidores 

públicos federais no Ministério do Planejamento, sua proposta de regulamentação da Convenção 

151 da OIT. A princípio, os textos, apresentados na forma de três projetos de lei, não contemplam  

as  bandeiras  das  entidades  de  servidores  e  serão  analisados  por  cada  uma  para  um 

posicionamento posterior.

Ficou acordada uma nova reunião para tratar desse tema em data anterior a da última reunião 

prevista  no  calendário  das  negociações,  dia  31  de  maio,  quando  serão  tratadas  as  questões 

econômicas.

Representaram o SINASEFE o Coordenador Geral Ney Robson e o Coordenador de Pessoal,  

Volmir Lima.

Confira o relatório da reunião e as minutas dos projetos apresentados no site do SINASEFE
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Começa o debate do PNE na Câmara dos Deputados 
A Câmara dos Deputados iniciou no último dia 11 de maio as audiências públicas para debater o 

Projeto de Lei  nº 8035/2010,  que trata do Plano Nacional  da Educação 2011-2020.  Durante a primeira 

audiência, realizada pela comissão especial criada para analisar o projeto, o tema discutido foi qualidade da 

educação, com a participação de entidades como Movimento Todos Pela Educação e e Conselho Nacional 

de Secretários de Educação – CONSED. No site da Câmara é possível assistir aos vídeos da audiências, 

clique e assista 

O SINASEFE preparou, com a colaboração do GT de Políticas Educacionais, propostas de emendas 

ao projeto. Confira no site do SINASEFE

123º Ano da assinatura da Lei Áurea
Lei Áurea assinada em 13 de Maio de 1888 não garantiu a liberdade do julgo da  

exploração e a opressão racial, nem a igualdade entre Negros e Brancos no Brasil
Fonte: Boletim do Movimento Raça e Classe da CSP-Conlutas

No dia 13 de maio de 1888, a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, abolindo oficialmente a escravidão 

no Brasil. No entanto, após 123 anos de República, os negros ainda lutam por igualdade. A princesa Isabel 

assinou a Lei Áurea, porém não reparou os 350 anos de escravidão que os Negros e Negras trabalharam 

escravizados pelas leis do estado brasileiro e pelos fazendeiros e traficantes de vidas humanas. Nos tempos 

atuais  isso  se  repete  e  ainda  vigoram em nosso  país,  o  Racismo estrutural,  a  discriminação  racial  e 

preconceitos de cor, raça, religião (que viola o Art. 5 e 6 da CF) e orientação sexual, a super exploração e 

opressão da classe trabalhadora cuja maioria é negra no país.

Confira o boletim completo na página do SINASEFE

Centrais sindicais querem revogar súmula que limita estabilidade de dirigentes
Fonte: Site TST

O presidente do Tribunal Superior do Trabalho (TST), ministro João Oreste Dalazen, recebeu dia 10 

de maio a visita de representantes de cinco centrais sindicais que entregaram um documento propondo a 

revogação da Súmula 369 do TST. Essa súmula trata da estabilidade sindical e limita a sete o número de 

dirigentes de órgãos de classe com direito à garantia do emprego. 

De acordo com os sindicalistas, o número é muito limitado e “impede a livre organização sindical, 

estimulando a demissão de dirigentes e ampliando a incidência de atos antissindicais”. Eles defendem que 

seja observado o tamanho da representação de cada órgão de classe para a definição proporcional da 

quantidade de diretores com estabilidade. 

O ministro Dalazen ouviu as ponderações dos representantes de classe e informou que levará o 

documento para ser analisado pelos demais ministros da Casa. Ele disse que o Tribunal está aberto para 
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este tipo de discussão no momento: na próxima semana, o TST vai parar as atividades judicantes ordinárias 

para discutir sua jurisprudência e as normas internas e externas relativas à prestação jurisdicional, e está 

recebendo sugestões neste sentido de instituições e entidades interessadas. 

Estiveram  presentes  na  visita  ao  presidente  do  TST  os  representantes  da  Central  Única  dos 

Trabalhadores (CUT), Força Sindical, Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil (CTB), Central 

Sindical e Popular (Conlutas) e União Geral dos Trabalhadores. 

Conclusão do julgamento do piso salarial dos professores/as
STF julga improcedente ADI contra piso nacional e jornada de trabalho de professores

Fonte: Site do STF

O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) concluiu na tarde do dia 27 de abril o julgamento da 

Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 4167, que trata do piso nacional dos professores da rede pública 

e sua jornada de trabalho. A Corte julgou a ação improcedente, sem, contudo, conferir efeito vinculante à  

decisão quanto ao juízo referente à jornada de trabalho.

O julgamento teve início no último dia 6 de abril, quando por maioria de votos o Pleno reconheceu a 

constitucionalidade do estabelecimento de um piso nacional para os professores do ensino básico da rede 

pública, conforme previsto na Lei 11.738/2008.

Na ocasião, não houve quórum de votos para concluir o julgamento quanto ao parágrafo 4º do artigo 

2º da lei questionada, dispositivo que diz que, “na composição da jornada de trabalho, observar-se-á o limite 

máximo de 2/3 (dois terços) da carga horária para o desempenho das atividades de interação com os 

educandos”. Os ministros decidiram, então, aguardar o voto do presidente da Corte, ministro Cezar Peluso, 

que se encontrava em viagem oficial à Itália.

Leia a matéria completa no site do STF

Informes da Coordenação de Administração e Finanças
A Coordenação de Administração e Finanças do SINASEFE (composição: Clério Guaitolini, Nilton Coelho 

e Tânia Guerra) informa:

SINDPORTAL:   Na mudança de CEFET´s para IF´s em dezembro/2009, o SIAPE misturou e até mesmo 

desapareceu com diversos sindicalizados.  Devido a estas mudanças estamos detectando e solucionando os 

problemas na medida em que avaliamos cada seção os seus problemas.

Foram  verificadas  e  devolvidos  os  valores  das  ocorrências  do  SIAPE/SINDPORTAL das  seguintes 

seções:  Inconfidentes-MG;  SINDSIFCE;  Sintietfal-AL;  Sergipe-SE;  Manaus-AM;  Araguatins-RS;  Alegrete-RS, 

Pelotas-RS e Concórdia-SC. Estamos buscando dados de várias tabelas e de todos os meses desde dezembro  

de 2009. Um trabalho difícil e minucioso que demanda tempo e exatidão dos cálculos e será feito para todas as 

seções.

O treinamento do SINDPORTAL, feito pelas seções e pela coordenação, foi proveitoso e bem recebido, e,  

5

http://www.stf.jus.br/


SINASEFESINASEFE
Boletim SINASEFE Ano XIV - Nº 480 – 20 de maio de 2011

neste sentido, estaremos  ministrando outro treinamento no início de julho e convidamos as seções que não 

participaram e também as que participaram, e ficaram com dúvidas pendentes,que venham participar.

Rateio Solidário: Os cálculos estarão fechados até a data de realização da 100ª PLENA do SINASEFE.

Fundo de Greve: Foi feito levantamento dos valores destinados ao fundo de greve (percentual de 1% da 

arrecadação mensal do sindicato), no período de novembro de 2009 a abril de 2011, e  depositados na poupança 

os valores, regularizando as pendencias.

 Curtas
• O Conselho Nacional de Educação promoveu, nos dias 19 e 20 de maio, um seminário sobre o Plano 

Nacional  de Educação,  onde 23 entidades apresentaram suas propostas  de emendas ao projeto.  O 

relatório da reunião estará disponível no site do SINASEFE em breve.

*****
• A Coordenação Nacional das Entidades de Servidores Federais (CNESF) realizou reunião extraordinária 

com o objetivo de avaliar o processo de negociação e de preparar um calendário para o próximo período.  

Leia o relatório e o calendário aprovado em nosso site

*****
• Assine  as  petições  on-line  contra  os  projetos  de  lei  que  retiram  direitos  dos  trabalhadores/as  (PL 

1.992/2007,  MP  520/2010).  O  serviço  de  recolhimento  de  assinaturas  está  disponível  no  site  do 

Sindilegis, clique para assinar

*****
• Confira o novo site da Confederação dos Educadores da América (CEA), agora com espaço de notícias.

*****
• A Wagner Advogados, assessoria jurídica do SINASEFE, explicou,  em nota técnica,  que a vantagem 

denominada  Auxílio-Transporte  foi  instituída  com a  finalidade  de  indenizar  os  gastos  efetuados  por 

servidores  públicos  federais  no  deslocamento  residência-trabalho-residência,  havendo  diversos 

precedentes jurisprudenciais no sentido de que o benefício deve ser pago independentemente do meio de 

transporte adotado ou da apresentação de bilhetes comprobatórios. Confira a íntegra da nota no site do 

SINASEFE

*****
• Se referindo à política salarial dos servidores no governo Dilma, o o jornalista Antônio Queiroz defende 

que: “Ou os servidores se mobilizam e asseguram a previsão de recursos na proposta orçamentária a ser 

enviada até 31 de agosto, bem como os projetos instituindo a política de reposição salarial, ou só haverá 

reajuste em 2013, como, aliás,  é desejo de setores da equipe econômica do governo”.  Leia o artigo 

completo 

*****
• Será  realizado  pelo  SINASEFE,  em  Brasília,  nos  dias  27,  28  e  29  de  maio,  o  IV  Encontro  das 

Organizações Militares de Ensino, a programação já está disponível no site do SINASEFE

*****
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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

27, 28 e 29  de maio Encontro das Organizações Militares de Ensino Brasília-DF

31 de maio Reunião de entidades no MPOG Brasília-DF

01 a 10 de junho

Rodada de assembleias nas bases do 

SINASEFE para discutir a pauta de 

reivindicações aprovada na 99ª PLENA

Todo Brasil

14 e 15 de junho GT Carreira Brasília-DF

15 e 16 de junho Paralisação na Rede Federal de Ensino Todo Brasil

16 de junho Ato público da Campanha Salarial Unificada Brasília-DF 

17 e 18 de junho  Plenária do SINASEFE Todo Brasil

Confira o calendário completo no site do SINASEFE
~^a

Responsáveis por este boletim: Plantão DN: Ney Robson, Clério Guaitolini, Nilton Coelho, Tânia Guerra e 
Volmir Lima. 

Plantão de Base: 
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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