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O INÍCIO DE UMA NOVA CAMINHADA 

Deflagramos a nossa greve no dia 02 de 
julho de 2012 e, ao longo desses dois 
meses, construímos uma mobilização forte 
que culminou na criação da nossa Seção 
Sindical. Seguramente, esta foi a maior de 
todas as nossas conquistas, pois saímos de 
um estado de desmobilização política, para 
assumirmos um protagonismo jamais visto 
nesta instituição quase centenária. 

 

Atuamos com coragem e organização 
quando aprovamos a entrada na greve na 
Assembleia do dia 27 de junho de 2012, 
como desdobramento da reunião ampliada 
do dia 18 de junho. E, em seguida, quando 
constituímos o Comando de Greve para 
travar o debate interno com a Direção Geral 
e coordenar as ações relativas a esta 
grande mobilização nacional, sempre 
buscando a unificação das ações com o 
Comando Local de Greve dos Docentes do 
CEFET/RJ. 

Demonstramos maturidade e 
responsabilidade com o serviço público, 
quando apresentamos uma proposta 
consistente para a garantia das 
essencialidades. E mostramos com todas 
as letras, ou melhor, atos, que uma greve 
se faz na escola, na rua, nas praças e, 
principalmente, no diálogo com as pessoas, 

no corpo a corpo que educa e amplia o 
movimento. 

 

Colhemos conquistas ao longo desta 
caminhada, como o debate sempre 
qualificado em nossas Assembleias Gerais 
sobre os rumos do nosso movimento e a 
mobilização nacional; nossa participação 
em outros fóruns deliberativos, como as 
Plenas do SINASEFE, em Brasília, e as 
assembleias do IFRJ e do SINDSCOPE. 

 

Acompanhamos de perto as negociações 
com o governo, sempre discutindo 
coletivamente o processo negocial e 
aprofundando as análises das propostas 
apresentadas pela entidade sindical que 
nos representa – SINASEFE – e pelo 
governo. 
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Aprendemos com a diversidade e as 
dificuldades encontradas em cada unidade 
de ensino que visitamos em caravanas. 
Recebemos abraços fraternos de 
companheiros e companheiras que, embora 
distantes por imposições geográficas, nos 
reconheciam e contribuíam com a força da 
mobilização local. 

Encontramos a solidariedade e o apoio, 
inclusive financeiro, da Associação dos 
Docentes do CEFET/RJ – a ADCEFET-RJ e 
da Seção Sindical do IFRJ – o 
SINDCEFETEQ, em particular nos 
companheiros Washington Costa e Denaldo 
Aschorne. 

 

Ao completarmos dois meses de movimento 
paredista, diante do cenário que se 
estabeleceu e o qual avaliamos 
profundamente, a 11ª Assembleia Geral da 
categoria decidiu por ampla maioria a 
suspensão da greve e o retorno às 
atividades no dia 03/09. 

Esta deliberação demonstrou a força e a 
coragem da nossa categoria, e reafirmou a 
consistência e a lucidez da nossa 
mobilização, que não se encerra com a 
suspensão desta greve. 

Hoje, estamos prontos! Prontos para o 
passo mais importante neste movimento, 
que é a consolidação do nosso 
protagonismo com a manutenção e o 
fortalecimento da nossa Seção Sindical.  

 

Uma representação contundente que, com 
efetivo apoio da categoria, pois o nosso 
compromisso não termina com a escolha 
dos nossos representantes, proporá, junto à 
Direção Geral, o debate permanente e 
necessário em torno da valorização e 
qualificação dos Servidores Técnico-
Administrativos, além da luta por melhores 
condições de trabalho e por uma educação 
de qualidade em todas as unidades deste 
Centro. 

Estamos (re) construindo a nossa 
identidade no CEFET/RJ e a participação 
de tod@s neste processo é fundamental! 

Diretoria Executiva Provisória do SINTE-
CEFET/RJ 

sintecefetrj@gmail.com 
 

forumtaescefetrj@googlegroups.com 

mailto:sintecefetrj@gmail.com
mailto:forumtaescefetrj@googlegroups.com
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“AS VITÓRIAS QUE TIVEMOS NESTA 
GREVE” (texto extraído do Boletim Especial de 
Greve – Nº 15 – SINASEFE – 31 de agosto de 
2012) 
Esta greve nos permitiu contabilizar algumas 
vitórias que demonstram a necessidade da luta 
para alcançarmos resultados melhores.  
Entramos em uma greve sem nada e 
conseguimos sair com reajustes e outros itens 
de carreira e salários, contrariando os que 
diziam que não adiantaria a nossa luta.  
Sabemos que além dos avanços de princípios 
que tivemos no PCCTAE, os percentuais de 
reajuste estão abaixo do que reivindicávamos, 
bem como questões históricas, como as 30 
horas, foram deixadas de fora do nosso acordo, 
entretanto entendemos que a greve foi positiva. 
Os docentes não foram contemplados no 
projeto de carreira que pretendíamos e a 
péssima EBTT ficou ainda pior com a nova 
lógica apresentada pelo governo e acordada 
com os pelegos do PROIFES.  

Os valores que a nossa greve conseguiu para 
todos os nossos setores ficaram acima do 
que recebemos pela greve do ano anterior – 
15,8% em três vezes é menor e pior que 
22,08% em uma parcela, porém melhor do 
que zero. Além disso, interrompemos 
ataques que já estavam tramitando no 
Congresso Nacional e conseguimos o 
cumprimento de questões que estavam 
ignoradas e arquivadas pelo Governo e 
nossas Reitorias, desde 2008.  

Veja o conjunto dos pontos conseguidos 
com a nossa luta e com a nossa greve:  

Reestruturação do PCCTAE:  

1- Reajuste no piso da tabela, em três 
vezes (2013, 2014 e 2015), e a sua 
reestruturação, ocasionando um reajuste 
nos salários do segmento variando entre 
15,8% (piso) e 26,76% (topo);  

2 - Reajuste do step de 3,6% para 3,8% 
(3,7% em 2014 e 3,8% em 2015);  

3 - Acesso de todos os níveis de 
classificação aos percentuais de incentivo à 
qualificação, com a ampliação de alguns 
desses percentuais. Aqueles que se 
aposentaram de 2007 em diante poderão 
também utilizar os títulos que não haviam 
utilizado antes, enquanto ativos;  

4 - Modularização dos cursos de 
capacitação com o aproveitamento de 
cursos com carga horária a partir de 20 
horas;  

Reajustes diferenciados na Tabela dos 
Docentes de 25% a 45%. 
Lamentavelmente não conseguimos evitar 
os ataques promovidos pelo governo na 
desestruturação da tabela através da 
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certificação, do impedimento de progressão 
entre classes e impedimento de progressão 
por titulação durante o estágio probatório;  

Progressão de DI para DII e/ou DIII, a 
partir das Reitorias e agora por decreto 
regulamentando o artigo 120 da Lei 
11.784/2008;  

Acesso dos TAEs de todos os níveis 
de classificação ao cargo de Pró Reitor, 
com mudança na legislação dos Institutos 
Federais;  

GTs para os TAEs:  

1 - Inclusão dos Técnicos Administrativos 
das IFEs Militares no PCCTAE (prazo 120 
dias);  
2 - Racionalização dos Cargos do PCCTAE 
(prazo 120 dias);  
3 – Terceirizações na Rede Federal de 
Ensino (prazo 120 dias);  
4 - Democratização das IFEs (acesso ao 
cargo de Reitor e Diretor Geral, bem como 
representação do SINASEFE nos 
Conselhos Superiores);  
5 - Dimensionamento da força de trabalho e 
o reposicionamento dos aposentados.  

MP 568:  

1 - Retirada dos itens que reduziam os 
salários dos médicos;  
2 - Retirada dos itens que mudavam os 
critérios e tabela de concessões dos 
adicionais de periculosidade e 
insalubridade. 

Benefícios:  

- Reajuste do auxílio alimentação;  
- Reajuste do auxílio saúde. 

A DIRETORIA EXECUTIVA PROVISÓRIA 
DO SINTE-CEFET/RJ VISITA AS UNEDS 

A Diretoria Executiva Provisória da nossa 
Seção Sindical está definindo uma agenda 

de visitas às UnEDs do CEFET/RJ. Tal 
iniciativa visa apresentar a Seção Sindical a 
todos os Servidores Técnico-
Administrativos, especialmente daquelas 
Unidades mais distantes da unidade-sede. 
Além disso, convocaremos a categoria para 
o processo eleitoral da Direção Executiva e 
do Conselho Fiscal do SINTE-CEFET/RJ 
previsto para o mês de novembro de 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

SINASEFE REALIZA 115ª PLENA NA 
QUAL DEVE DELIBERAR A REALIZAÇÃO 
DO 27º CONGRESSO DO SINDICATO 

A coordenação Geral do SINASEFE 
convoca as Seções Sindicais para a 115ª 
reunião plenária, a ser realizada entre os 
dias 29 e 30 de setembro de 2012, em 
Brasília-DF, onde serão discutidos e 
deliberados os seguintes pontos de pauta: 

 Informes gerais da direção geral, 

informes das seções sindicais, análise 

de conjuntura, encaminhamentos sobre 

o GT da carreira (pontos programados 

para o debate do dia 29 de setembro). 

 No segundo dia, os delegados irão 

deliberar o período do futuro congresso 

da categoria, preparativos do evento, 

teses, eleições de delegados e o 

temário do 27º Congresso do 

SINASEFE. 



SINTE-CEFET/RJ 

Seção Sindical do SINASEFE dos (as) Trabalhadores (as) em Educação 
do Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca 

Boletim Informativo Nº 01/2012 - 26 de setembro de 2012 

  

 

SINTE-CEFET/RJ 

sintecefetrj@gmail.com 

www.facebook.com/comandodegrevetaescefetrj 

Blog: http://sintecefetrj.wordpress.com 

Fórum Permanente dos Servidores Técnico-
Administrativos em Educação do CEFET-RJ no 

Google Groups: 
forumtaescefetrj@googlegroups.com 

 

REUNIÃO DE INSTALAÇÃO DOS 
GRUPOS DE TRABALHO (GTs) 
ORIUNDOS DO ACORDO ASSINADO 
ENTRE GOVERNO, SINASEFE E 
FASUBRA 
 
Realizou-se no dia 19 de setembro, na 
SeSu/MEC, com a participação das 
representações da SeSu e da SETEC, além 
dos representantes do CONIF, ANDIFES, 
SINASEFE e FASUBRA, a reunião para a 
definição do calendário, da composição e 
da metodologia para a realização dos 
Grupos de Trabalho oriundos do acordo 
assinado entre o governo e os 
trabalhadores da educação, atendendo 
inclusive aos prazos estabelecidos nos 
Termos de Acordo.  
 
Calendário 
 
Dia 1º de outubro de 2012 
 
10:00 - GT Racionalização dos 
Cargos/Dimensionamento; 
 
14:00 - GT Terceirizações. 
 
Dia 02 de outubro de 2012  
 
10:00 - GT Democratização das IFEs; 
 
14:00 - GT Reposicionamento dos 
Aposentados. 
 
Composição dos GTs 
 
GT Terceirizações nas IFEs (a bancada 
sindical seria composta por 03 titulares do 
SINASEFE, com 02 suplentes, e 05 titulares 
da FASUBRA, com 03 suplentes);  
 
GT Racionalização dos 
Cargos/Dimensionamento (a bancada 
sindical seria composta por 02 titulares do 
SINASEFE, com 01 suplente, e 03 titulares 
da FASUBRA, com 02 suplentes);  
 

GT Reposicionamento dos Aposentados 
(a bancada sindical seria composta por 02 
titulares do SINASEFE, com 01 suplente, e 
03 titulares da FASUBRA, com 02 
suplentes);  
 
GT Democratização das IFEs (a bancada 
sindical seria composta por 03 titulares do 
SINASEFE, com 02 suplentes, e 05 titulares 
da FASUBRA, com 03 suplentes);  
 
GT sobre a inclusão dos TAs das IFEs 
Militares (a bancada sindical será 
composta de 03 titulares do SINASEFE, 
com 02 suplentes, e 02 titulares da 
FASUBRA, com 01 suplente). 
 
___________________________________ 

 

ATENDIMENTO JURÍDICO 

Enquanto não temos o nosso espaço físico 
definitivo, utilizaremos a assessoria jurídica 
do SINDCEFETEQ (IFRJ), localizado 
na Rua Senador Furtado, 121/125 – 
Maracanã – Rio de Janeiro – RJ. 
Contatos: (21) 3978.5940 / (21) 2567.2499/ 
contato@sindicefeteq.org.br /  sindcefeteq@
yahoo.com.br/ www.sindicefeteq.org.br. 

ATENDIMENTO JURÍDICO: Dra. Vera – 
toda sexta-feira, das 10h às 16h. 

mailto:sintecefetrj@gmail.com
http://www.facebook.com/comandodegrevetaescefetrj
http://sintecefetrj.wordpress.com/
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