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Fórum dos Servidores Federais de Pelotas

lança vídeo Desconstruindo
Reforma da Previdência

O

recentemente reestruturado Fórum dos Servidores Federais de Pelotas assumiu, como
primeiro desafio, a união e organização das entidades
locais para a mobilização no Dia Nacional de Lutas.
Além da paralisação de diversas categorias que compõe
o Fórum, o organizou a produção de um vídeo sobre a
reforma da previdência, apresentada pelo governo. O
material explica o sistema previdenciário, desmistifica
a aposentadoria dos servidores públicos e esclarece os
embustes da contrarreforma. O vídeo pode ser visto
através no link: https://youtu.be/A55K8LU0mQI.

Seminário de Planejamento
da Gestão discute os rumos
do Sinasefe-IFSul

A

primeira edição do Seminário de Planejamento da Gestão do Sinasefe-IFSul, realizado neste sábado, 30, em
Pelotas, foi um momento extremamente construtivo, além de
um grande avanço para a retomada da credibilidade na instância
democrática. Em um momento de profundos ataques à democracia, com o avanço do conservadorismo e o fortalecimento da extrema direita, o Sinasefe-IFSul busca no diálogo e na construção
coletiva força para a luta.

Participação e Discussão
Com a presença de servidores de Bagé, Camaquã, Pelotas e
Santana do Livramento, o encontro teve como questões centrais
“O que queremos do nosso Sindicato?” e “Como pode/deve funcionar o multicampi?”. Em relação ao funcionamento de uma
seção multicampi, foram apontadas as seguintes necessidades: Visita aos campus para apresentação da gestão; criação de núcleos
locais; fortalecimento da representação de base; descentralização
dos recursos do Sindicato; espaço para o Sindicato nos campus;
avançar na autonomia das bases.
Em relação ao que se espera do Sindicato, destacaram-se nas
intervenções: a necessidade de uma participação ativa do Sinasefe-IFSul nas discussões nacionais sobre educação; reaproximação
das bases; organização por local de trabalho; formação sindical;
comunicação eficiente e multiplataforma; preparação de delegados da Seção; aproximação com outras entidades para a luta; participação nas instâncias institucionais; fortalecimentos de ações
culturais e recreativas e ampliação dos convênios.

Sobre o Vídeo
Em pouco mais de 7 minutos, o material derruba
os principais mitos que sustentam a proposta apresentada pelo governo de Michel Temer. Entre eles,
o mito de que a previdência é deficitária; de que os
servidores públicos federais oneram o sistema previdenciário e que os beneficiários são o problema e não
a omissão do estado e os sucessivos perdões de dívidas
concedido ao grande empresariado.

Propostas
No período da tarde, foram formados três grupos de trabalho. O objetivo foi dar continuidade ao debate e apontar ações
para a realização das necessidades apontadas inicialmente. As
propostas podem ser conferidas, na íntegra, no site
do Sindicato: http://sinasefeifsul.org.br

Gestão Unir para
Resistir completou um mês no
comando do Sinasefe-IFSul.

14/09: DIA NACIONAL DE LUTAS MARCA A RETOMADA
DAS MOBILIZAÇÕES CONTRA OS ATAQUES DO GOVERNO

O

primeiro Dia Nacional de Lutas deste semestre, realizado no
dia 14 de setembro, ficou marcado como um momento de
retomada da organização e mobilização dos trabalhadores contra os ataques e as reformas do governo federal. Com ares de “segundo round”,
este semestre já apresenta como desafios certos para os trabalhadores a
implementação da reforma trabalhista; a votação das reformas da previdência e política.
Em Pelotas, nos campi Pelotas, Visconde da Graça e Reitoria houve
uma ampla adesão dos servidores ao movimento paredista. Foi realizada
uma concentração em frente ao campus Pelotas, onde foram discutidas
as estratégias de divulgação da campanha contra a reforma da previdência para a comunidade acadêmica e sociedade. Ocorreram atividades de
mobilização, também, nas cidades de Sapucaia do Sul e Jaguarão, que
tiveram a organização e participação da base do Sinasefe-IFSul.

Sinasefe-IFSul participa do curso sobre
as transformações sociais de Cuba

Fórum dos Servidores Federais
de Pelotas é Reativado

E

m agosto de 2017 lideranças sindicais que representam servidores federais da cidade de Pelotas,
reuniram-se para dialogar sobre os recentes ataques apresentados pelo governo federal a estas categorias e para
construir estratégias de mobilização. O encontro resultou
na reestruturação do Fórum dos Servidores Federais de Pelotas, idealizado na década de 90.
Desde então, o grupo tem se reunido periódicamente
para discutir estratégias de mobilização. Destes encontros
já saiu um vídeo, a organização da paralisação de 14/9 e
uma palestra desmistificando as reformas em curso no país.

Seminário Nacional do Ensino Médio Integrado discute
impacto da Reforma do Ensino Médio nos IFs

E

D

errubar estigmas e construir um conhecimento social e historicamente referenciado sobre a emblemática ilha de Cuba. Este foi um
dos pontos norteadores do curso “Panorámico sobre
Cuba y sus transformaciones más recientes”, realizado
no dia 22/9, na sede do Sindicato dos Bancários de
Pelotas e Região. O curso foi ministrado pelo Professor Dr. Jaime Gabriel García Ruiz, doutor em Ciências Econômicas e especialista Economia Política.
O curso foi uma realização do Sindicato dos Bancários de Pelotas e região com o apoio da APTFURG;
APROFURG; SINPRO/RS; Sindicato da Alimentação; ASUFPel; Sinasefe-IFSul e Sindifisco. Além de
apoiador, o Sinasefe-IFSul esteve representado no Seminário por sindicalizados e diretores da seção.

ntre os dias 19 e 21 de setembro, especialistas em educação e representantes de Institutos Federais de todo o país estiveram reunidos no
Seminário Nacional de Ensino Médio Integrado. Promovido pelo Conif, o
evento propôs uma análise coletiva dos desafios impostos diante da reforma do
ensino médio, um dos mais recentes ataques do governo à educação.
Diante da difícil conjuntura atual, especialmente para o setor da educação, que amarga os sucessivos cortes orçamentários e as reformas do governo
ilegítimo, o Sinasefe-IFSul encaminhou uma delegação própria para o Seminário. Manoel Porto Jr., Luciana Loponte e Daniela Curcio participaram das
discussões e reafirmaram a posição do Sinasefe, que defende a revogação imediata da Reforma do Ensino Médio.

Sinasefe-IFSul participa do 1º Encontro Nacional
de Comunicação do Sinasefe
Entre os dias 23 e 24 de setembro, o Sinasefe-IFSul participou do 1º Encontro Nacional de Comunicação do Sinasefe (ECOS). O evento reuniu, em
Brasília-DF, profissionais de comunicação e dirigentes de 18 estados, representando 21 Seções Sindicais. O primeiro encontro em 28 anos para debater
a comunicação sindical foi apontado como um marco na história da entidade,
que deve e precisa gerar frutos. Reflexões, diretrizes e debates em destaque
foram registrados na Carta do ECOS, disponível no site do Sinasefe.

