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#10deNovembro  
dia de paralisação e 

mobilização contra a 
retirada de direitos

O dia Nacional de Paralisação e Mobilização contra a retirada 
de direitos, de 10 de novembro,  foi marcado pela ampla 
adesão da base do Sinasefe-IFSul e por mobilizações nas 

cidades de Pelotas e Porto Alegre. Aprovado em assembleia geral do 
Sinasefe, realizada no dia 30 de outubro, a paralisação teve uma ampla 
adesão da base, que considera o momento extremamente crítico para 
os trabalhadores, especialmente os servidores públicos.

Em Pelotas, a mobilização iniciou às 14h, com um abraço à 
Justiça do Trabalho. O ato simbolizou a luta em defesa dos direitos 
dos trabalhadores e da justiça trabalhista. Em seguida, os manifestantes 
seguiram para o calçadão da cidade, onde foram realizadas intervenções 
do movimentos sindicais e sociais presentes e atividades culturais, com 
músicos e capoeiristas.

Em Porto Alegre, a mobilização reuniu trabalhadores da capital 
e da região metropolitana, incluindo a base do Sinasefe-IFSul. O 
primeiro ato ocorreu em frente ao Tribunal Regional do Trabalho. 
Depois, os trabalhadores partiram em caminhada para a esquina 
democrática, onde foi realizado o ato público em defesa dos direitos 
dos trabalhadores.

contra a reforma trabalhISta
Com o foco em rechaçar a reforma trabalhista, que passou a 

vigorar no dia 11 de novembro, o movimento também colocou força 
no combate aos ataques ao serviço público – o mais recente aumenta 
a contribuição previdenciária e congela o salário dos servidores até 
2019. As ações do governo demonstram o empenho em dizimar 
os trabalhadores, com “reformas” e projetos que atacam somente o 
setor mais frágil da sociedade, ou seja, quem depende da sua força de 
trabalho para sobreviver.

Seminário Nacional de Educação do 
Sinasefe ocorre entre 7 e 10 de dezembro, 

em Santa Maria
O 10º Seminário Nacional de Educação (SNE) do 

SINASEFE se aproxima: falta menos de um mês para o 
início do evento. O Seminário, que aconteceu pela úl-
tima vez em 2015, voltará a ser realizado pela Direção 
Nacional (DN) e pela Pasta de Políticas Educacionais e 
Culturais do nosso sindicato. Neste ano, o evento será 
realizado na cidade de Santa Maria, entre os dias 7 e 
10 de dezembro. O Sinasefe-IFSul está disponibilizando 
duas vagas para cada campus do instituto, onde os sin-
dicalizados tenhas interesse de participar. 

Em consonância com a conjuntura atual, o tema do 
10º SNE será “Educação em tempos de crise: por uma 
educação classista e emancipatória”, visando colocar em 
debate os desafios que a educação enfrenta na ordem 
do dia, tais como a ofensiva do Movimento Escola Sem 
Partido e a Reforma do Ensino Médio já sancionada por 
Michel Temer.

contra a reforma da PrevIdêncIa
Outro fantasma, que assombra os trabalhadores desde o 

final de 2016 e que deve ser votado ainda este ano, é a reforma 
da previdência. Sustentada na falácia do déficit da pasta, a 
proposta do governo precariza os trabalhadores no momento 
que mais precisam, na hora de se aposentar. A proposta, entre 
outros retrocessos, acaba com o acúmulo de benefícios, mesmo 
para quem contribuiu em dois empregos a vida toda; dificulta 
o acesso ao benefício assistencial para pessoas em situação de 
vulnerabilidade social; além de estabelecer um tempo mínimo de 
contribuição para todos de 25 anos, podendo chegar a 49 anos. 

O principal argumento do governo para a aprovação da 
reforma foi derrubado recentemente pelo relatório da CPI 
da Previdência no Senado. No entanto, com as articulações 
partidárias e compra de votos, a possibilidade de aprovação da 
proposta ainda é grande.

Estudantes 
e servidores 
do IFSul em 
mobilização na 
capital.



Com o objetivo de fortalecer a luta por uma educação pública, 
gratuita e de qualidade, será realizado no dia 29 de novembro o 1° 
Seminário de Fortalecimento do ensino médio integrado no IFSul. 
O evento é uma parceria entre o Sinasefe-IFSul e a Pró-reitoria 
de Ensino (Proen) do instituto e será realizado das 8h às 17h, nas 
dependências do Campus Pelotas.

Em uma momento que as reformas do governo colocam em 
xeque uma série de avanços na educação, especialmente no âmbito 
dos institutos federais, a comunidade acadêmica do IFSul é con-
vidada para pensar a educação e auxiliar na construção do ensino 
médio integrado que queremos. A ideia é buscar estratégias que 
visem a permanência, o êxito e melhores condições na preparação 
de nossos alunos.

O Seminário busca discutir o ensino médio integrado no IF-
Sul como estratégia de fortalecimento da Rede Federal, fruto de 
um movimento nacional com o apoio do Conselho Nacional das 

Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, 
Científica e Tecnológica (CONIF) e do Fórum de Di-
rigentes de Ensino (FDE).

SindicalizadoS do SinaSefe-ifSul 
participam doS JogoS federaiS 2017

Entre os dias 25 e 26, na Embrapa Clima Temperado, 
os sindicalizados do Sinasefe-IFSul participam dos 

Jogos Federais. Neste ano, os jogos foram distribuídos em dez 
categorias: Futsete livre; Futsete sênior (a partir de 45 anos); Futsal 
feminino; Vôlei misto; Bocha de dupla; Sinuca mista de dupla; 
Rústica masculina; Rústica feminina; Rústica sênior feminina; 
Rústica sênior masculina. O Sinasefe tem equipes competindo 
nas modalidades: Bocha, Sinuca e Futebol Masculino.

PONDERAÇÕES SOBRE O 
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE

O servidor cujo exercício de cargo/função se dá 
em condições de periculosidade deve ficar atento, na 
defesa de seu direito ao correto pagamento deste adi-
cional. É possível discutir judicialmente o período que 
se estende do laudo de periculosidade até a sua revisão 
pela ON 04/2017. Para isso, orientamos o servidor a 
procurar a assistência jurídica do SINASEFE.

Se na vigência da Orientação Normativa nº 06/ 
2013, o critério utilizado na concessão era quantitati-
vo (relação entre intensidade e tempo de exposição ao 
risco), isto não é mais assim. Com a entrada em vigor 
da Orientação Normativa nº 04/2017, a natureza do 
trabalho passou a pressupor, e mesmo exigir, a utiliza-
ção do critério qualitativo, determinado tão somente 
pelo risco. Isto significa que o trabalho habitual nas 
condições estabelecidas, independentemente do nú-
mero de horas, dá ao servidor o direito de receber o 
referido adicional.  

Assessoria Jurídica do Sinasefe-IFSul 

iFsul & sinaseFe realizam seminário 
sobre o ensino médio integrado

As festas de final de ano 
do Sinasefe-IFSul já 

têm data e local para acontecer. 
No dia 30 de novembro, os apo-
sentados de Pelotas se reúnem 
para o almoço de encerramen-
to das atividades de 2017, na 
sede da ASUFPel Sindicato. Já 
no dia 09 de dezembro, a par-
tir das 20h, no Clube Centro 
Português – Sede Campestre, 
ocorre a Festa de Final de Ano 
do Sinasefe-IFSul. Os ingressos 
para a festa já estão disponíveis 
da secretaria do Sindicato. Sin-
dicalizados não pagam, depen-

SinaSefe-ifSul prepara 
confraternizaçõeS de final de ano

dentes (cônjuges e filhos menores de 21 anos) pagam R$20,00 
e demais convidados R$40,00. 

confraternIzaçõeS na baSe
O Sinasefe-IFSul informa que é possível a realização de 

confraternizações em outras cidades, que sediem campus do 
IFSul. Para organizar a confraternização, 

o representante de 
base do campus deve 
entrar em contato 
com a secretaria do 
Sindicato e solicitar 
recursos financei-
ros, de organização 
e divulgação para 
o evento.


