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EDITORIAL
Após a vitoriosa Marcha à Brasília, do dia 24 de abril, com a participação de várias seções
sindicais do SINASEFE foi possível transmitir a importância deste momento unidade com nossa
Central, a CSP-CONLUSTAS, e o Fórum dos Servidores Federais, pois demonstraram o quanto
tem força e como as classes trabalhadoras, movimentos sociais e estudantes integrados fazem a
diferença. O Sindicato Nacional reforça a importância de continuar a luta não somente quando a
revolta e a indignação contagia até o ponto de uma greve, mas sim, exercitar a luta em cada local
de trabalho, visto que diariamente o governo prepara artimanhas e pretextos para se beneficiar à
custa do trabalhador.
Um governo que diz que não recebia os trabalhadores em GREVE e que vem mostrando
a sua cara, cara esta que não tem respeito pela sociedade que precisa de melhores atendimentos
na saúde, educação, segurança e fornecer o direito a moradia digna, em que mesmo após toda a
mobilização feita, nem mesmo assim houve por parte do governo, que se diz dos ‘’trabalhadores’’
uma sinalização positiva no sentido de nos receber.
Temos dever de casa: recolher a nível estadual as assinaturas pela Anulação da Reforma
da Previdência a ser entregue até 12 de junho; estar atento aos desdobramentos do Acordo Coletivo Especial, Regulamentação da Convenção 151 da OIT; como também acompanhar a tramitação dos projetos de lei, a exemplo do PLP 092/07 que a Câmara dos Deputados retomou as pressas para votação no próximo dia 15 de maio. Mas o trabalhador não deve se limitar aos informativos do governo, cada um tem que assumir seu papel de militante e compartilhar bem como buscar
informações do movimento sindical, uma vez que somente assim a batalha contra o patronado
estará em pleno funcionamento.
Os Encontros Regionais estão acontecendo este mês para justamente interagir as Seções
sobre a jornada de lutas desse semestre. Ainda este mês estão marcados o Encontro Jurídico (24
e 25 de maio) e o Encontro dos Colégios Militares (24 a 26 de maio), para debater suas temáticas
específicas.
Desejamos uma boa leitura!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Seção Sindical Mato Grosso do Sul elege diretoria Pró
Tempori
A Seção Sindical do Mato Grosso do Sul foi consolidada em Assembleia Estadual bem
como deliberou sua autonomia em relação à Seção Sindical de São Paulo, no último dia 20 de
abril. O momento contou com representantes da Direção Nacional e da CSP-Conlutas, e fora eleita a Diretoria Pró Tempori, com o prazo de três meses para promover as eleições que definirá a
composição da diretoria da Seção.
Tal fato representa vitória para os servidores do IFMS que se viam em uma instituição que
se ausentava da democracia interna nos processos decisórios e o não atendia as reivindicações
por não reconhecer a autonomia legal da Seção. O primeiro informativo foi disponibilizado, confira
aqui.
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MEC SE CALA POR DENUNCIA NO IFAC
Os servidores do IFAC estão ansiosos pela presença da comissão que irá apurar as denúncias que foram protocoladas a mais de 60 dias e que até o momento o Ministério da Educação
não se pronunciou e se quer criou a comissão que foi garantida em reunião com o Ministro.
Estamos denunciando a falta de compromisso com os trabalhadores e a falta de responsabilidade de quem deve apurar tais denúncias, estamos de olho e não vamos deixar de cobrar e ter
as respostas para as denúncias.

Operários flagrados em condições sub-humanas
O SINASEFE Nacional compartilha
a situação deplorável flagrada pelo Ministério do Trabalho e Emprego - MTE e o
Ministério Público do Trabalho – MPT em
que trabalhadores de uma construção no
Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia da Bahia – IFBA enfrentavam.
Cinco operários que tiveram seus contratos de trabalho rescindidos indiretamente
após a condição desumana ter sido constatada e deverão ser indenizados dano
moral individual e coletivo pelo empregador.
Os auditores do MTE e MPT encontraram cinco operários residindo em condições degradantes no local da obra de um ginásio
poliesportivo: sem estrutura para dormirem, os operários dentro de um pequeno casebre não usufruíam de água potável, muito menos o local visivelmente degradado não possuía condições para
realizar, preparar e armazenar as refeições. Além disso, a convivência coma entrada de animais
peçonhentos e de intrusos era rotineira.
O Sinasefe combate tal absurdo no qual uma empresa não cumpre com seu dever legal de
oferecer condições mínimas para sobrevivência do trabalhador, no passo em que presta serviços.

Fenajufe vota desfiliação da CUT
O fraco desempenho em relação à defesa das causas trabalhistas da Central Única dos
Trabalhadores – CUT foi reconhecido pela Federação Nacional dos Servidores do Judiciário Federal e Ministério Público da União – Fenajufe em seu 8° Congresso que votou pela desfiliação da
Central. Na última segunda-feira (29), os delegados do 8° Congrejufe, realizado em Minas Gerais,
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resolveram por 269 votos contra 206 que CUT não representava mais a categoria, ação esta que
foi às vésperas do Dia do Trabalhador.
O Sindicato dos Trabalhadores do Judiciário Federal - Sintrajufe dos estados (filiado a Fenajufe) têm replicado em suas notícias que a traição da CUT se tornou evidente quando a mesma
se negou a defender a anulação da Reforma da Previdência e a participar da grande Marcha do
dia 24 de abril. “(...) a central em questão resolveu abrir mão pelos nacos de poder com a ascensão de Lula, Dilma e PT ao governo”, revelou o Sindicato.
Paulo Barela, dirigente da CSP-Conlutas e participante do Congresso a que a aprovação
esta desfiliação fortalecerá a luta dos servidores, pela dimensão desta entidade nacional ao romper a filiação: “É uma Central que infelizmente tem sido uma aliada incondicional do governo nas
questões que envolvem a luta dos servidores contra os ataques de Dilma”.
Tal ação demonstra que os trabalhadores estão atentos ao sindicalismo cooptados pelo
governo e cada vez mais unidos na atividade sindical, interligando informações e articulando estratégias para detectar como também combater que seus direitos sejam retirados. O Sinasefe espera que outras entidades sindicais avaliem melhor suas centrais, no quesito de que o verdadeiro
sindicalismo é construído por meio das bases que funciona somente quando o conjunto participa e
não por interesses particulares.

Servidores Públicos Federais se organizam contra o retorno do PLP 092/07
Integrantes do Fórum das Entidades do Serviço Público Federal – SPF se reuniram nesta
quinta-feira (02) para tratar especificamente da organização e mobilização para derrubada do PLP
092 que está em regime de urgência para votação do plenário da Câmara dos Deputados. Estiveram presentes o Sinasefe, Condsef, Fasubra e Andes para rearticular as forças contra o retorno
do referido projeto que cria as fundações estatais de direito privado no serviço público, por meio
da alteração da redação do inciso XIX do art. 37 da Constituição Federal, na tentativa de definir as
áreas de atuação de fundações instituídas pelo poder público.
Conheça o texto constitucional: “somente por lei específica poderá ser criada autarquia e
autorizada a instituição de empresa pública, de sociedade de economia mista e de fundação, cabendo à lei complementar, neste último caso, definir as áreas de sua atuação”. Os representantes
dos SPF fizeram proposta de calendário a serem aprovados pelas demais entidades até a segunda-feira (06 de maio). Até o dia 13 de maio, próxima reunião do Fórum, as entidades deverão recolher materiais e mobilizar suas bases para conscientizar os trabalhadores com relação a mais
uma privatização que os parlamentares pretendem instituir, ao retornar a matéria congelada desde
2009. A exemplo da Ebserh que também é amplamente repudiada pelos SPF por privatizar os
serviços prestados nos no SUS, incluindo os Hospitais Universitários com a utilização de empresas privadas, o Sinasefe também retomará a luta para impedir que a proposta seja aprovada no
Congresso Nacional.
A data marcada para os parlamentares votarem é dia 15 de maio, portanto até esta data o
Sinasefe estará se unindo com as demais entidades para encaminhar aos deputados os comunicados de rejeita deste projeto, como também visitará os gabinetes das lideranças parlamentares
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para reforçar a posição contrária da bancada sindical. Cada Fórum Estadual deve ser acionado
com esse intuito, pois é com pressa que a bancada governista está se organizando, é importante
que tenhamos no dia da votação um numero expressivo de companheiros para mais esta luta,
portanto vamos ao embate!

Formação Sindical repassa história do movimento e qualifica dirigentes de base
Sindicalistas tiveram a oportunidade de confrontar experiências e concepções sobre as estratégias de luta da classe trabalhadora no Curso História do Movimento Sindical no Brasil, promovido pelo SINASEFE e palestrado pelo ILAESE, entre os dias 25 a 27 de abril. Na formação foi
repassada, aos mais de 40 dirigentes das Seções Sindicais presentes, a história da peleja que os
trabalhadores enfrentaram até os dias de hoje, momento em que os sindicatos se veem consumidos pelo patronado capitalista. Leia mais aqui!

Grupos de Trabalhos reunidos para debates de temas
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SINASEFE participa de Marcha a Brasília de muitas faces
e lutas
A Marcha a
Brasília foi um grande
sucesso no que diz
respeito à atividade
sindical unificada a
movimentos sociais. O
Sinasefe acrescentouse aos mais de 20 mil
manifestantes que por
meio do Espaço Unidade e Ação, um movimento independente
e não governista, as
entidades
puderam
defender
bandeiras
comuns que cotidianamente são usurpadas pelo governo capitalista deixando a
educação, a saúde e as condições dignas de trabalho e moradia a mercê da miséria vinda de sua falta de investimento.
As bases reconheceram a importância de integrarem a luta
contra a retirada dos nossos direitos e compareceram com
representantes de quase todos os estados do país, totalizando mais de 200 filiados das bases do Sinasefe que percorreram a Esplanada dos Ministérios até o Congresso Nacional.
Essa é o pontapé do ano de 2013 que renderá conquistas
para os servidores da educação. Confira a matéria completa
aqui!

A mobilização tomou conta do percurso da Esplanada dos Ministérios (imagem acima)

Manifestantes finalizam Marcha em frente ao Congresso Nacional
(imagem à direita)
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AGENDA
EVENTOS

PERÍODO

Encontro Regional Sudeste

2 a 4 de maio

Encontro Regional Sul

3 a 5 de maio

Encontro Regional Norte
Encontro Regional Nordeste
Reunião Fórum das Entidades
Encontro Nacional Jurídico
Encontro dos Colégios Militares
Prazo final para realização dos Encontros Regionais
Encontro Nacional de Assuntos de
Aposentadoria e Seguridade Social
Seminário Nacional de Educação do
Sinasefe

LOCAL
Vitória - ES
Florianópolis SC

3 a 5 de maio
10 a 12 de maio
13 de maio
24 e 25 de maio
24 a 26 de Maio

Ji-Paraná - RO
Salvador - BA
Brasília - DF
Brasília - DF
Recife – PE

1ª Semana de maio/2013
07 a 09 de junho/2013

Bases
Rio de JaneiroRJ

04 a 06 de julho/2013

Natal - RN

Site Sinasefe Nacional: http://www.sinasefe.org.br/v3/
Facebook Sinasefe: Sinasefe Nacional
Twitter Sinasefe: @SINASEFE
Responsáveis por este boletim: Silvio Rotter, Flávia Carvalho, Eugênia Martins e Roberto
Costa.
Jornalista: Jéssica Fernandes.
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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