Rio de Janeiro, 20 de agosto de 2017.
XI ESCIME - ENCAMINHAMENTOS
A seguir, os encaminhamentos do XI Encontro dos Servidores Civis das Instituições de
Ensino Vinculadas ao Ministério da Defesa – ESCIME, ocorrido no Rio de Janeiro,
organizado pela Seção Sindical SINASEFE do Colégio Militar do Rio de Janeiro (CMRJ).
O evento ocorreu entre os dias 18 e 20 de agosto de 2017, na sede do SINDSCOPE, no
Colégio Pedro II.
O Encontro discutiu a conjuntura política do país; fomentou o debate sobre a Reforma
do Ensino Médio, a Base Nacional Comum Curricular e o Escola Sem Partido; ratificou a
necessidade da participação dessa base do SINASEFE no debate amplo de ideias,
sobretudo em face das angústias e agruras que esses servidores civis representados
vivenciam dentro das Instituições vinculadas ao Ministério da Defesa; reforçou o
compromisso de nossa entidade com a defesa na concretização da transposição do
PGPE (Plano Geral de Cargos do Poder Executivo) para o PCCTAE (Plano de Cargos e
Carreira dos Técnicos Administrativos em Educação).
Entre os encaminhamentos que serão apresentados na 151ª Plena, destacam-se os
anseios de:
1. uma participação mais efetiva das instituições vinculadas ao Ministério da
Defesa (MD) nos Fóruns do SINASEFE;
2. que a Direção Nacional e/ou uma Comissão efetive visitas às Instituições
vinculadas ao MD para promover a sindicalização dos(as) companheiros(as) (com custas
também pelas próprias Seções que já possuem estes(as) companheiros(as) em sua base,
se necessário);
3. que a Direção Nacional assuma o compromisso formal e institucional de efetivar
reunião entre o Comando da Aeronáutica e representantes das seções sindicais ligadas
ao SINASEFE e às Instituições vinculadas à FAB (Força Aérea Brasileira), para discutir a
situação das unidades de ensino no processo de reestruturação da FAB;
4. que o SINASEFE garanta representação das Instituições vinculadas ao MD no
quantitativo dos membros da CNS (Comissão Nacional de Supervisão) do SINASEFE;
5. que o SINASEFE garanta a representatividade das instituições vinculadas ao MD
nas mesas de negociação com o Governo Federal, quando envolver questões específicas
de negociações relativas a esses servidores;
6. que nas negociações específicas junto ao MD:
a) estejam presentes os membros da comissão de negociação eleita neste
ESCIME: Ariovan da Silva Martins (EPCAR-MG), Flávio dos Santos Barbosa (CMRPE), Guaraci Cardoso Soares (ETRB-PA), Aluísio Gomes Coelho (CMR-PE), Rosa

Maria Cardoso dos Santos (Colégio Naval-RJ), Valéria Fernandes da Silva (CMBDF); e, como suplente, Marcelo de Oliveira Assunção (Fundação Osório-RJ);
b) esteja presente a assessoria jurídica do sindicato.
7. que se proponha ao MD o fim da realização do exame do contracheque por
servidores civis, uma vez que representa, dentre outros problemas, desvio de função;
8. que se pleiteie a realização de Concurso Público para técnicos administrativos e
docentes para as Instituições vinculadas ao MD;
9. que se reivindique a instalação das CPPD’s nas Instituições de Ensino
Vinculadas ao Ministério da Defesa;
10. que se reivindique a regularização o pagamento de GECC para os membros
das CIRCs;
11. que seja criado um Prêmio Cultural, ou algo semelhante com diversas
categorias: aberto ao público em geral, discentes e docentes, com o objetivo de
reconhecer e valorizar a produção cultural e artística da comunidade, por meio da
realização de exposição, edição de livros, CDs, etc. O prêmio teria a função de divulgar e
fortalecer a identidade do SINASEFE diante da sociedade;
12. que o XII ESCIME ocorra no Recife em 2018.
Foram ainda aprovadas as Moções: a) de Repúdio ao Comando do Colégio Militar do
Recife (a serem consignadas pelas seções sindicais daquele CM e também do CMRJ) por
perseguições e retaliações aos dirigentes sindicais; e b) de Apoio e Solidariedade aos
combativos companheiros Ricardo Velho e Maicon Fontanive pela perseguição política
aos servidores e como forma de condenação da prática de criminalização dos
Movimentos Sociais e Sindicais fundamentadas na ideologia do “Escola Sem Partido”.
A coordenação do XI ESCIME agradece a participação de tod@s @s companheir@s civis
vinculad@s às Instituições de Ensino do Ministério da Defesa, bem como aos membros
da Direção Nacional do SINASEFE. O sucesso do evento se deveu, sem dúvida, à união
de tod@s!
Continuemos a luta!
“Navegar é preciso”.

