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MP ADIA PARA 2020 REAJUSTE DE
SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS
O Diário Oficial da União (DOU) publicou,
no dia 1º de setembro, a Medida Provisória (MP)
849/2018, que adia para 2020 o reajuste de servidores
da administração pública federal, que deveriam ser
pagos em 2019, de acordo com negociações anteriores.
A decisão foi comunicada pelo ministro da
Fazenda, Eduardo Guardia, durante apresentação
da proposta de Lei Orçamentária Anual (LOA) para
2019. A previsão do reajuste, entretanto, poderá ser
mantida no Projeto de Lei Orçamentária, caso a MP
que adia o aumento salarial não seja aprovada pelo
Congresso Nacional.

| Carreiras afetadas e Recursos
Entre as carreiras afetadas pela MP 849/2018, estão
as de diplomata e oficial de chancelaria, de cargos da
Receita, de auditor-fiscal do Trabalho, da carreira de
gestão governamental, de órgãos vinculados ao Executivo
— como o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada
(Ipea) e a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) —,
de policial federal e rodoviário federal e de professores.
A medida, no entanto, mantém na proposta de
Orçamento de 2019 a reserva de recursos para o reajuste
de 16% no salário dos ministros do Supremo Tribunal
Federal (STF), aprovado pelos próprios magistrados.
Segundo Eduardo Guardia, o Executivo não tem
competência para definir, ou não, reajuste salarial dos
outros Poderes.
Depois de o presidente Michel Temer recuar e
adiar novamente o reajuste salarial de 2019 para 2020,
associações de servidores públicos federais entraram
com ações no Supremo Tribunal Federal (STF) contra
a decisão do governo.

E

stão abertas as inscrições para o 2º Seminário de
Fortalecimento do Ensino Médio Integrado no IFSul. O
evento, promovido pela Pró-reitoria de Ensino do IFSul e SinasefeIFSul, será no dia 25 de outubro, no auditório do campus Sapucaia
do Sul. Podem participar do seminário estudantes e servidores do
IFSul.
As inscrições podem ser feitas até às 18h do dia 10/10/2018,
através do site do evento: encurtador.com.br/fmDI9. A confirmação
das inscrições será enviada para o e-mail informado pelo inscrito.
A certificação de participação será online, via SUAP do IFSul.
Somente serão certificados os participantes que comparecerem
ao evento. Não haverá certificação por palestra ou mesa redonda
apresentada.
O evento será dividido em duas grandes temáticas. Com
discussões focadas no currículo dos cursos técnicos na forma
integrada e na Educação de Jovens e Adultos (Proeja).

Confira a programação completa:

#FicaEspanhol

ASSEMBLEIA APROVA PEC 270, QUE
TORNA OBRIGATÓRIO O ENSINO DA LÍNGUA
ESPANHOLA NAS ESCOLAS PÚBLICAS

P

or unanimidade, a Assembleia Legislativa aprovou, em
primeiro turno, no dia 11 de setembro, a Proposta de
Emenda Constitucional (PEC), que garante a continuidade da
oferta do ensino da língua espanhola nas escolas gaúchas. Ao
todo, foram computados 46 votos dos parlamentares presentes.
O texto, de autoria da deputada Juliana Brizola (PDT), ainda
precisa ser votado em segundo turno para ser validado. Por se
tratar de uma PEC, são necessários 33 votos, no mínimo. Após
a realização das duas próximas sessões, a matéria passa a trancar
a pauta.
Em 2017, depois de sancionada a Reforma no Ensino
Médio, houve flexibilização do currículo escolar, que retirou
a obrigatoriedade de matérias como Artes, Educação Física
e Espanhol da grade de ensino. Como a medida teve efeitocascata, Juliana Brizola protocolou PEC para manter o
curso do idioma na rede pública de ensino. “Os deputados
compreenderam que, como o Rio Grande do Sul faz fronteira
com Argentina e Uruguai, seria um descabimento não termos
o ensino de língua espanhola”, explica.
O Sinasefe-IFSul aprovou, em assembleia geral realizada
em junho, uma moção de apoio ao movimento #FicaEspanhol.
O texto foi divulgado nos canais de comunicação do Sindicato
e encaminhado ao Consup, que também aprovou, em nome do
Instituto, um documento de apoio ao movimento.

Sindicato e Reitoria discutem
mudanças no ressarcimento do
incentivo à pós-graduação
Conforme deliberação da assembleia geral da categoria,
realizada no dia 10 de agosto, a direção do Sinasefe-IFSul
iniciou um debate com a gestão do Instituto sobre o
ressarcimento do incentivo à pós-graduação. Os servidores
pedem que os repassem sejam mensais. Atualmente, os
servidores recebem os valores em uma única parcela no final
do semestre.
A gestão do Instituto mostrou-se aberta ao pedido
e se comprometeu em realizar uma avaliação técnica para
verificar a viabilidade do processo. Ainda em setembro, o
Sinasefe-IFSul será chamado para uma nova reunião para dar
encaminhamento ao assunto.

ENCONTRO REGIONAL SUL ACONTECE
ENTRE 21 E 23 DE SETEMBRo
No segundo semestre de
2018 o SINASEFE realizará
cinco Encontros Regionais
pelo país. Serão momentos
importantes para trabalhadoras
e trabalhadores se encontrarem,
debatendo e planejando as ações
imediatas e futuras em defesa da
Rede Federal.
Entre os dias 21 e 23 de
setembro, o IFSC, campus
São José, irá sediar o Encontro
Regional Sul. O SinasefeIFSul estará presente com uma
delegação de 23 servidores,
representando os diversos campi
que compõe a base do Sindicato.

Programação
O primeiro dia de evento será dedicado ao curso Educação e
o Mundo do Trabalho, ministrado por Ricardo Velho (Núcleo de
Educação Popular 13 de maio e coordenação geral do SINASEFE) e
a uma palestra sobre violência de gênero, com Flávia Maia Moreira
(IFSC). No segundo dia acontecerá o debate de análise de conjuntura
e dos desafios das carreiras dos TAEs e dos docentes, finalizando
com uma troca de experiências sobre a jornada de 30 horas na Rede
Federal. No último dia, teremos discussões acerca das Reformas
Previdenciária e Trabalhista, além dos encaminhamentos do evento.

Base aprova a construção de Dia
de luta para 24 de outubro

A

Assembleia Geral do Sinasefe-IFSul, realizada no dia
10 de setembro, aprovou a construção de um grande
movimento de Paralisação e Mobilização da base para o dia 24
de outubro. A plenária considerou que a proposta, encaminhada
pela Direção Nacional, de paralisação no dia 13 de setembro teria
pouco tempo para ser desenvolvida no contexto do Sinasefe-IFSul,
que mobiliza uma base distribuída em treze cidades do estado.
De acordo com o calendário de mobilização, divulgado
pelo Sinasefe Nacional, 24 de outubro será marcado como Dia
Nacional de lutas nos estados em defesa do Serviço Público
com manifestações, mobilização e paralisações de acordo com a
especificidade de nossa Rede.
A base aprovou, por ampla maioria, a construção de
um expressivo movimento de luta, que envolva toda a base
do Sindicato, para o dia 24 de outubro. A ideia é envolver
representantes de base e entidades parceiras em cada cidade onde
o Instituto está presente, para que sejam organizadas atividades
nas diversas regiões do estado.

