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OUTUBRO DE LUTAS: CAPACIDADE DE MOBILIZAÇÃO
Para iniciar eu, Cátia Farago –
Coordenadora Geral – venho
me desculpar pelo não envio
do Informativo do meu último
plantão realizado de 04 a 10
de setembro. Em relação às
minhas atividades desse
período socializo com todos:
i) participação na reunião da
CONAPE como observador,
sendo que a 151ª Plena
deliberou que as bases façam
o debate para discutirmos a
questão na 152ª Plena; ii) no
MEC buscamos informações
sobre a finalização das
alterações da Portaria 17,
sendo nos foi informado que
faltava a SETEC se manifestar;
iii) no Senado, fortalecer e
articular junto aos senadores
do nosso campo; iv) no
Ministério da Defesa, em que
pese tenha se discutido,

participação na comissão de
exame de pagamento por
servidor civil; participação
na comissão de sindicâncias
por
servidor
civil;
pendências do RSC; controle
de frequência por ponto
eletrônico; transposição dos
servidores
técnicoadministrativos
do
PGPE
para o PCCTAE; concurso
para docentes e TAE no MD;
pagamento de GECC para
membros
das
CIRCs
e
atividade sindical no local de
trabalho, precisamos, no
meu
ponto
de
vista,

repensar a nossa forma de
luta em defesa da educação
e dos trabalhadores/ras que
encontram-se vinculados ao
Ministério da Defesa e de
toda Rede Federal.

Ainda, para finalizar, no dia
12/09 participamos do Fórum
de Debate na UNB para
debater o “Corte de Recursos
e Sequestro da Arrecadação”,
promovida pela Auditoria
Cidadã da Dívida – ACD. O
mesmo antecede o Seminário
Internacional que acontecerá
de 7 a 9 de novembro em
Brasília. O SINASEFE apoia o
evento e disponibilizou no
site várias informações e
vídeo. A financeirização e
política no Brasil, formas
disfarçadas de sequestro de
recursos
mediante
“securitização”
foram
desmascarados. O uso de
derivativos
financeiros
emitidos por novas empresas
mascarados de “estatais nãodependentes”. É importante
que busquemos debater em
nossas bases os Projetos no
Congresso Nacional (PLS
204/2016/SENADO, o PLP
181/2015
e
PL
3337/2015/CÂMARA),
elaborados para “legalizar” a
fraude. Esse esquema foi
criada na Grécia e foi
responsável pela quebra do

país.
Assim,
precisamos
debater e buscar saídas:
como
o
Sindicato,
as
Universidades, os Institutos
Federais e demais setores da
Educação,
Ciência
e
Tecnologia podem reagir para
não sermos lesados por esse
esquema da política de juros
altos e cortes de gastos
sociais que privilegia os
rentistas da dívida pública.
Precisamos
conhecer,
denunciar e criar estratégias
de luta contra mais este
ataque!

Neste, além das atividades
administrativas,
realizamos
inúmeros atendimentos via
telefone, via e-mail, o plantão
participou:
Na última reunião do
FONASEFE
em
26/09,
participaram Ariovan Martins
e Luiz Papa e foram
aprovados
os
seguintes
encaminhamentos:
1. A CONDSEF e o ANDES-SN
vão elaborar um documento
a respeito do rateio de gastos
da Reunião Ampliada do
FONASEFE de agosto de
2017.

2. Aprovado MOÇÃO DE
APOIO
a
greve
dos
trabalhadores da E.C.T.
3. Calendário da Jornada de
Lutas e Mobilização de
Outubro dos Servidores
Públicos Federais:
03.10. 17 : Ato em Defesa da
Soberania Nacional no Rio de
janeiro.
10.10.17 : Atos em frente aos
TREs e/ou das Centrais de
Atendimento ao Eleitor, tendo
em vista que dia 15/10 é a
data de extinção das zonas
eleitorais (Fenajufe).
19.10.17 : Ato em defesa da
Educação Pública no Rio de
Janeiro.
27.10.17 : Dia Nacional de
lutas,
mobilização
e
paralisação em defesa do
serviço público.
4.
Aprovadas
reuniões
semanais do FONASEFE. A
próxima
reunião
do
FONASEFE será no dia
4.10.17 no ANDES-SN, 15
horas, com a seguinte pauta:
1. Informes das Entidades.
2. Campanha de Valorização
do Serviço Público (ANDES-SN
e CONDSEF).
3. Avaliação da Plenária dos
Trabalhadores da Indústria do
dia 29.09.17
3. Encaminhamentos.

O SINASEFE orienta às suas
bases que debatam e
participem da construção dos
atos
de
mobilizações/paralisações
para a construção necessária
da resistência da classe
trabalhadora face a todos os
ataques deste desgoverno.

Em decorrência da visita
realizada à Senadora Fátima
Bezerra, o SINASEFE foi
incluído
na
mesa
da
Audiência
Pública
para
discutir as “Consequências da
Reforma Previdenciária na
Educação”
(27/09).
No
entanto, após uma hora e
meia de espera, a Audiência
foi cancelada sob a alegação
de
que
os
senadores
encontravam-se em trabalhos
de votação. A assessoria da
senadora comunicará a nova
data.

A tarde de (27/09) nos
reunimos com a assessoria
jurídica do SINASEFE para
discutirmos
questões
referentes à entidade, em
especial, orientações sobre os
Processos Administrativos em
curso. A orientação da
assessoria foi no sentido de
efetivarmos o recebimento
dos Recursos aos CONSUPS.
No caso em especial do
IFBAIANO, onde o Conselho

Superior já aprovou a
Comissão para analisar os
recursos e pedidos de
reconsideração, e o Reitor se
recusa a emitir as Portarias
para que a mesma possa
oficialmente iniciar seus
trabalhos, a orientação é
requerer perante autoridade
competente via “Mandado de
Segurança” que a Justiça
interfira para agilizar o
trabalho da Comissão e a
análise pelo CONSUP.

Em relação às solicitações das
bases e demais interessados
em participar do Seminário
Carreira 2017 do SINASEFE,
não recebemos respostas da
CND/CNS sobre confirmação
do
cronograma:
pauta,
horários, mesas, local para
que sejam providenciados
deslocamentos
e
hospedagens
dos
sindicalizados,
além
dos
pedidos
de
liberação,
convites. Caberá, inclusive, ao
próximo
plantão
dar
prosseguimento, caso CND e
CNS respondam.

Há mais ou menos duas
semanas o companheiro
Saulo Pinto Silva (UFMA), que
já foi da base do SINASEFE,
recebeu inúmeros ataques e
agressões em decorrência de
sua
militância.
Várias

entidades já manifestaram
seu apoio ao companheiro, o
SINASEFE reafirma o apoio e
solidariedade incondicional:
Moção de Apoio e
Solidariedade
O
SINASEFE
NACIONAL
manifesta irrestrito apoio ao
professor Saulo Pinto Silva, da
UFMA, vítima de violento
ataque por parte do grupo
“Juventude Conservadora da
UFMA” e Movimento Brasil
Livre - MBL, por críticas a um
projeto que obriga rádios
maranhenses a tocarem
músicas e hinos evangélicos
durante sua programação. O
companheiro Saulo é um
militante sindical ativo e as
agressões
que
vem
recebendo, fazem parte de
uma orquestração nacional de
grupos
reacionários
de
direita, que não admitem as
transformações políticas e
sociais que se consolidam no
Brasil a partir do fim do Golpe
empresarial/militar de 1964.
Como professor de economia,
Saulo Pinto Silva associa o
conhecimento
às
manifestações
de
organizações da sociedade
brasileira dentro do espectro
da esquerda. E através de
uma crítica jocosa ao absurdo
da obrigatoriedade religiosa
em veículos de comunicação
de massa, recebe pesados e
perigosos ataques do MBL,

ideologicamente neoliberal,
defensor do Estado mínimo.
Sem respaldo social o MBL se
alia a grupos evangélicos
homofóbicos e da direita
política que prega a volta do
regime militar.
As manifestações políticas do
professor Saulo refletem a
abertura
política
das
Universidades a partir de
1985, quando só existiam dois
grupos representativos do
movimento estudantil. A
representação de esquerda,
que lutou pela abertura
democrática, enquanto que a
representação da direita se
alinhava à ditadura militar.
Desse grupo da esquerda
universitária surgiram outras
formas de organização, hoje
parte da diversidade social
brasileira.
LGBTTs,
movimentos de mulheres,
movimentos
negros,
anarquistas,
marxistas,
cristãos, ateus agitam suas
bandeiras em prol de seus
interesses
específicos
e
contam com o apoio dos
setores progressistas, dentre
eles o representado pelo
Saulo.
O apoio e solidariedade ao
professor Saulo Pinto Silva é a
luta pela consolidação do
Estado
Democrático
de
Direito, da livre manifestação
e organização. É a resistência
ao anacrônico setor que
busca o retrocesso oriundo do
Golpe de 1964, é o apoio a

todas
as
formas
de
diversidade na luta pelos
direitos fundamentais e que
garantem a unidade contra
todas as opressões políticas e
sociais.
Repudiamos toda forma de
violência ou sua incitação!
Fascistas não passarão!

O plantão encaminhou ofícios
à Senadora Fátima Bezerra
solicitando
inclusão
do
SINASEFE
em
Audiência
Pública que debaterá o
CONAPE 2018 e solicitação de
requerimento de Audiência
Pública para debater “As
consequências do “Escola
Sem Partido” face aos
ataques já sofridos por nossas
bases, como fatos ocorridos
no
Colégio
Pedro
II,
perseguições aos servidores
do IF Catarinense – Abelardo
Luz,
Perseguições
ao
Professor Saulo Pinto Silva
(UFMA),
perseguições
à
técnica
em
educação
Elizabete Patriota (IFAL) entre
outros.
Ainda,
realizou
contato
telefônico
com
a
Coordenação-Geral
de
Desenvolvimento de Pessoas
da Rede Federal – Silvilene
Souza da Silva, para buscar
informações referentes à
Portaria
17,
mais
especificamente, sobre o
resultado do GT que realizou

as
alterações
na
regulamentação
das
atividades docentes. Em
resposta a coordenadora
informou que o resultado do
trabalho realizado pelo GT

encontra-se com a Secretária
de Educação Profissional e
Tecnológica – Eline Neves
Braga Nascimento, que por
conta do término da validade
e vigência da Portaria 17,

agora
em
outubro
manifestará em breve.

PLANTONISTAS DA SEMANA
Ariovan Martins (Seção Barbacena-MG) e Cátia Cilene Farago (Seção IF BAIANO-BA)
PLANTÃO DE BASE
José Luiz Papa (Seção IFMG OURO PRETO-MG)
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