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 EDITORIAL
Os movimentos urbanos que ocupam as ruas e intensificam sua ação nesta semana vem
sendo caracterizado pela mídia com um movimento “sem liderança” e com um “programa difuso”.
Não é verdade.
O movimento é coordenado por milhares de lideranças que formulam políticas públicas no
cotidiano dos inúmeros movimentos populares existentes nas cidades e no campo, a exemplo do
Movimento Passe Livre (MPL), movimento “Copa para quem?”, movimentos GLBT, movimento
indígena, movimentos culturais das periferias urbanas, etc. O que acontece é que as proposições
destes movimentos são sistematicamente desconsideradas pelos governantes, quando não criminalizam os próprios movimentos e suas lideranças.
Muitos destes movimentos que buscam capilaridade utilizando-se das redes sociais ampliando sua presença e influencia social sempre contaram com o apoio do movimento sindical. Como estes movimentos correm a margem do controle dos monopólios de comunicação, estes
mesmos monopólios (Globo, Band, SBT, Record, etc) são surpreendidos e agora tentam entender
e enquadra-los como algo desconectado da luta organizada dos trabalhadores.
As manifestações de rua que unificam o país principalmente em torno de uma pauta da reforma urbana (transporte urbano coletivo, ocupação do solo, mobilidade urbana, etc), da carestia e
contra a corrupção tem um endereço certo: pelo fim das políticas neoliberais dos governos do
PSDB/DEM/PSD e PT/PSB/PMDB e seus aliados. O Sinasefe é parte desta luta e neste momento
devemos levar nossas bandeiras e camisetas para rua e somarmos aos jovens e trabalhadores
nos atos programados, em especial nos dia 20/6 e no dia 26/06 quando será votado a PEC 37 que
tira do Ministério Público o direito de investigação dos crimes de “colarinho branco”.
TODOS A LUTA E AS RUAS!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DIA DE MANIFESTAÇÃO NACIONAL SOMA MAIS DE 2 MILHÕES PELO BRASIL

O Sinasefe Nacional compareceu a Grande Manifestação realizada ontem (20) em Brasília
que percorreu a Esplanada dos Ministérios, somando mais de 35 mil pessoas. Já a somatória por
todos os estados é de mais de 2 milhões, segundo a imprensa nacional, que foram às ruas manifestar melhores condições e combater desrespeitos dados por um governo que não nos representa.
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Foto(esquerda para direita):Tonny Martinho (membro Comissão Nacional de Supervisão TAE),
William Gomes (funcionário Sinasefe Nacional) e Silvio Rotter (Coordenador Geral)

Ato que teve início em no Museu Nacional (e Brasília) às 16h e durou pelo menos até às
23h, no qual trouxe moradores de diversas cidades do entorno do Distrito Federal que empunhados de cartazes, faixas e pinturas no corpo, expressavam a revolta do povo com situação do país.

O Sinasefe apoia toda manifestação que represente o fim do silencio que violenta a sociedade brasileira, acumulada com diversas causas e intenções.
Registre sua participação e nos envie: dn@sinasefe.org.br
Progride e luta Brasil!

INSCREVA-SE PARA O 8° SEMINÁRIO NACIONAL DE EDUCAÇÃO!
As inscrições continuam abertas para o 8° Seminário Nacional de Educação do Sinasefe,
clique aqui e se inscreva! Nesta edição, que tem como tema central “O protagonismo da classe
trabalhadora na construção da política educacional brasileira” os participantes já enviaram 38 artigos baseados tanto no tema central como nos eixos
três temáticos. O evento ocorrerá entre os dias 4 a
6 de julho na cidade de Natal – RN.
Mais de dez palestrantes colaborarão com
conteúdo especialista em mesas redondas que envolverão as problemáticas dos eixos Gestão e Infraestrutura, Políticas e Programas de Governo e
Práticas Educacionais e Condições de Trabalho. No
intuito de balizar as discussões dos grupos de trabalho, a recomendação é que os participantes façam a leitura prévia dos artigos (clique aqui) para
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facilitar o entendimento durante apresentação de seus autores que deverá ser de até 10 minutos e
para se tornar produtivo os trabalhos. Veja aqui as recomendações gerais.
Saiba mais no site do 8° Seminário!

DENÚNCIA: EDITAL PARA CONCURSO PARA PROFESSOR CIVIL NÃO OBEDECE LDB
Na última quinta-feira (20) o Sinasefe Nacional convocou reunião com o Ministério da Defesa para apontar a irregularidade constatada concurso público para professor civil do Colégio
Militar de Porto Alegre “Casarão da Várzea” em que exigia apenas a titulação de graduação para
exercer a atividade, contrariando a Lei de Diretrizes e Base - LDB (Lei 9.394/96) que exige licenciatura plena.
A denúncia havia sido um dos encaminhamentos o VII Encontro dos Servidores Civis das
Instituições Militares de Ensino. Saiba mais em breve no site do Sinasefe!

CNS DOS TÉCNICOS-ADMINISTRATIVOS SOLICITA CONTRIBUIÇÃO DAS BASES SOBRE PLANO NACIONAL DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO
Comissão Nacional de Supervisão – CNS dos técnicos-administrativos esteve reunida em
Brasília nos dias 18 e 19 de junho para avaliar o contexto dos Grupos de Trabalhos no ano de
2013, bem como se debruçou a produzir conteúdo acerca do Plano Nacional de Capacitação e
Qualificação. A pauta será tratada na próxima reunião do GT Racionalização e pela importância
tanto como urgência do tema, a CNS avaliou a necessidade das bases contribuírem com o texto
produzido pelo grupo, no prazo de ate 15 dias.
No texto do Plano do governo, a CNS considerou que os trabalhadores não se encontram
contemplados em vários trechos então foram feitas modificações (conheça o texto). A Comissão
convoca os membros de todos os GT (Terceirização, Racionalização, Reposicionamento de Aposentados e IFEs Militares) a confirmarem presença em reunião geral a ser realizada entre os
dias 19 a 12 de julho deste ano. O objetivo é reunir relatos em um documento oficial a ser encaminhado as bases do Sinasefe.
Veja aqui o relatório dos trabalhos da CNS desta semana.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Site Sinasefe Nacional: http://www.sinasefe.org.br/v3/
Facebook Sinasefe: Sinasefe Nacional
Twitter Sinasefe: @SINASEFE
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Responsáveis por este boletim: Silvio Rotter, Eugênia Martins, Eulálio Costa,
Flávia Carvalho, Geovana Terra e Marcos Neves.
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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