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Câmpus da Base:
Bagé, Camaquã, Gravataí, Jaguarão, Lajeado, 
Novo Hamburgo, Passo Fundo, Pelotas, Pelotas - 
Visconde da Graça, Reitoria, Santana do Livramento, 
Sapiranga e Venâncio Aires. 

servidores públicos federais lançam 
campanha nacional Unificada

29 CONSINASEFE: CONgrESSO 
é mArCAdO pOr pOlêmICAS E 
mudANçAS NO SINdICAtO

Esta foi a primeira reunião do Conselho de 
Base dos Campus no ano. P. 3

A pl 4330 E O FANtASmA dA 
tErCEIrIzAçãO SE AprOxImAm:

Presidente da Câmara dos Deputados, 
Eduardo Cunha promete votar o projeto no 
início de abril.  P. 4



Base do SINASEFE IFSul: Bagé, Camaquã, Gravataí, 
Jaguarão, Lajeado, Novo Hamburgo, Passo Fundo, 
Pelotas, Pelotas - Visconde da Graça, Reitoria, Santana do 
Livramento, Sapiranga e Venâncio Aires.
diretoria: Ação (Rogério Guimarães, Marco Antonio Luz, 
Maria Lúcia; Organização (Marco Antonio Vaz, Francisco 
de Assis Ferreira, Franco Dariz); Formação Sindical ( Paulo 
Renato Baptista);  Assuntos Educacionais (Idilio Brea 
Victoria); Cultura e Lazer (Marines Aldeia dos Santos), 
Aposentados (Leila Brod)
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O último mês de março foi 
particularmente agitado no meio 
político e na sociedade brasileira.

Investigações da Polícia Federal 
têm trazido à luz esquemas de 
corrupção que até então vinham 
ficando escondidos.

A sociedade, instigada por essas 
denúncias e os problemas econômicos 
que foram surgindo, tem se mostrado 
agitada.

E no vácuo das manifestações, 
de rua inclusive, tendências menos 
democráticas encorajaram-se, até 
mesmo a fazer apelos à uma intervenção 
militar.

A tendência, no entanto, ainda que 
para desagrado dos que pregam o caos, 
é da economia do país responder às 
medidas mais austeras que estão sendo 
tomadas e a crise política ser superada.

A que preço é que não se sabe muito 
bem. Cedendo à pressão de interesses 
contrários aos dos trabalhadores?

Em alguns casos, como no da 
terceirização (PL 4330), seria possível 
afirmar que sim.

No plano sindical, cabe ressaltar 
a realização do 29º CONSINASEFE 
no qual nossa Seção esteve 
significativamente representada, com 
delegados dos campus Pelotas, CAVG, 
Venâncio Aires, Camaquã, Bagé e 
Santana do Livramento.

Tivemos forte e atuante presença 
nas discussões e votações de diversas 
teses, dentre elas aproposta de redução 
do repasse da contribuição sindical 
para a Direção Nacional de 20% para 
15%.

Estamos, desta forma, em conjunto 
com todos os câmpus, marcando uma 
importante presença e criando novas 
bases para a nossa organização sindical.
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Unimed: informe sobre a migração 

dos planos cr e br

Em função do comunicado da Unimed de 
encerramento dos contratos referentes aos 

planos CR e BR, em 30/04/2015, convidamos os 
sindicalizados que possuem dúvidas em relação 
ao processo de migração, para virem ao sindicato 
verificar a proposta mais favorável para a sua 
situação.

Conforme informado anteriormente, foi 
aberto um período, que encerra em 30/10/2015, 
de migração sem carência para alteração de plano.

Observação 01: A adaptação do plano CR 
ainda está sendo negociada pela diretoria do 
Sindicato com a Unimed.

Observação 02: Quem não resolver a situação 
de seu plano, até o dia 15/04/2015, ficará sem 
cobertura da Unimed até que seu plano seja 

regularizado.

Assembleia no Campus Pelotas
No dia 2 de abril foi realizada uma assembleia 

geral onde a diretoria e a assessoria jurídica do 
Sinasefe-IFSul discutiram, com a comunidade as 
alternativas para os usuários de planos de saúde 
não regulamentado.

A assessoria jurídica explicou a legalidade 
do encerramento destes contratos e exlcareceu 
dúvidas. Após a discussão, a mesa encaminhou 
o envio de um informe, via CCS, esclarecendo 
a situação e solicitando aos sindicalizados, que 
possuem planos CR ou BR, que compareçam ao 
sindicato para discutir a sua situação. A diretoria 
informou, ainda, que caso algum usuário deseje 
ingressar com ação judicial, poderá entrar em 
contato com o Sindicato para obter suporte 
jurídico.

Em reunião realizada no dia 27/04, 
o Conselho Superior do IFSul 

(CONSUP) aprovou uma moção de apoio 
ao RSC para os técnicos administrativos 
e aposentados do instituto. A moção, 
proposta por representantes do Campus 
Santana do Livramento, foi aprovada por 
unanimidade no conselho, recebendo, 
inclusive, apoio do reitor. O IFSul é o 
terceiro instituto do país a se manifestar 

Conselho Superior do IFSul aprova moção de apoio 
ao RSC dos TAE e aposentados

abertamente favorável a criação do RSC 
para os TAEs.

Após a aprovação da moção, os 
representantes dos técnicos administrativos 
no CONSUP defenderam, também, a 
proposta apresentada pelo representante 
do Sinasefe-IFSul de criação de um grupo 
de trabalho que atue em todos os campus, 
visando legitimar e aprofundar o debate 
no instituto.



Entre os dias 26 e 29 de março, quase quatrocentos 
delegados, representando 54 seções sindicais, reuniram-se 

em João Pessoa-PB para o 29º CONSINASEFE. O congresso, de 
caráter estatuinte, teve como temática “O SINASEFE e um novo 
sindicalismo classista e de luta”.

Durante os quatro dias do congresso foi debatida a conjuntura 
nacional, campanha salarial 2015 e o estatuto do Sindicato 
Nacional. O Congresso foi responsável, ainda, pela definição 
da comissão eleitoral para o próximo CONSINASEFE, que foi 
antecipado para o último trimestre deste ano.

O 29º CONSINASEFE foi marcado, também, pela 
implementação da metodologia de discussão das teses através de 
grupos. O método, que visa ampliar a participação dos delegados 
na discussão das teses, enfrentou uma forte oposição e diversas 
manobras – como a sabotagem da discussão em alguns grupos 
e sucessivas tentativas de invalidar a votação que aprovou a 
metodologia. Após ser votada diversas vezes, a plenária reiterou a 
votação do primeiro dia e a metodologia foi mantida.

29 consinasefe: congresso é marcado por 
polêmicas e mUdanças no sindicato

O BRASIl quE vIvEmOS!
A mesa de abertura do 29º CONSINASEFE foi dedicada a análise 

de conjuntura nacional. Jorge Almeida, professor da UFBA; Mauro 
Iasi, professor da UFRJ e Valerio Arcary, docente do IFSP, apresentaram 
suas concepções sobre a atual situação política nacional, com especial 
destaque a para crise política, sindical e social que o país enfrenta.

DívIDA PúBlICA
O terceiro dia do congresso foi aberto pela coordenadora nacional 

da Auditoria Cidadã da Dívida, Maria Lúcia Fattorelli. Com a premissa 
“A Dívida Pública e suas consequências para a classe trabalhadora”,  
Maria Lúcia falou sobre os equívocos da dívida pública brasileira e 
no impacto positivo que uma auditoria da dívida poderia promover 
no país. Atualmente, o pagamento da dívida pública compromete, 
praticamente, metade do orçamento do Brasil, países onde foram feitas 
auditorias tiveram suas dívidas reduzidas em mais de 50%.

muDAnçAS ESTATuTáRIAS
Em função do atraso na programação do 29º CONSINASEFE, 

a plenária deliberou por uma reestruturação na apreciação das teses. 
Durante a plenária final foram encaminhados apenas seis pontos, 
considerados urgentes no âmbito do Sindicato. As demais teses foram 
encaminhadas para avaliação do GT carreira e as demais deverão ser 
votadas nas próximas Plenas. 

Dentre os encaminhamentos foi aprovada a criação de uma cota de 
30% para mulheres na composição da Direção Nacional do Sinasefe; a 
redução escalonada do repasse das seções para a DN de 20% para 15%; 
a concepção da Comissão Eleitoral para o próximo CONSINASEFE e 
a antecipação do 30º Congresso para o último trimestre de 2015.
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Com a temática “Rede Federal de Educação Básica, 
Profissional e Tecnológica: onde estamos e o que 

queremos?” o 9º Seminário Nacional de Educação do Sinasefe 
será realizado entre os dias 23 e 26 de abril, em Porto Seguro-
BA. O Seminário Nacional de Educação do SINASEFE debate 
a concepção de educação pública defendida pela base do 
Sindicato para balizar as políticas da entidade.

As inscrições do 9º SNE podem ser feitas até 19 de abril, 
por intermédio do formulário disponível no hotsite. No ato de 
inscrição, o participante já deve escolher os quatro grupos de 
trabalho que irá participar, dentre as doze opções disponíveis. 
Os grupos serão realizados nas manhãs e tardes de sexta-feira 
(24/04) e sábado (25/04).

Caso o participante tenha interesse, também pode enviar seu 
trabalho para apresentação durante o evento (preferencialmente 
em formato DOC), fazendo essa opção no ato da inscrição.

9º Seminário nacional de Educação 
do SInASEFE

COmO ERA E COmO FICOu:
Repasse: Cada seção sindical repassava 20% do seu 

faturamento para a nacional. A partir de julho de 2015 este repasse 
cairá para 17%, em janeiro de 2016 o repasse passa a ser de 15%.

Cota de gênero: A composição da Direção Nacional do 
Sinasefe não adotava  nenhum critério de gênero, a partir da 
próxima eleição deverá ser respeitada a cota mínima de 30% de 
mulheres na composição final da DN.
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em brasília, servidores 
públicos federais lançam 
campanha nacional 2015

Com um ato em frente ao Ministério do 
Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG), 
servidores públicos federais lançaram a Campanha 

Nacional Unificada 2015. Mais de 500 servidores participaram 
da atividade convocada pelo Fórum das Entidades Nacionais 
do SPF, eles apresentaram a pauta do movimento, dando início 
oficialmente a Campanha Nacional 2015, mas não foram 
recebidos pelo governo. 

A pauta entregue pelos servidores retoma pautas antigas 
dos servidores, que vêm sendo negligenciadas pelo governo 
há anos, como uma data base para os servidores, isonomia 
salarial e de benefícios, anulação da reforma previdenciária do 
Mensalão e fim do fator previdenciário.

A atividade compôs a programação da 129º PLENA do 
Sinasefe, que ocorreu nos dias 25 e 26 de fevereiro, em Brasília. 
Além do Sinasefe Nacional, diversas entidades sindicais 
alinharam seus encontros nacionais com o lançamento da 
Campanha para fortalecer a mobilização no local.

ü  Politica salarial permanente com correção das 
distorções e reposição das perdas inflacionárias; 

ü      Índice linear de 27,3%; 

ü Data-base 1º de maio; 

ü Direito de negociação coletiva (convenção 151 
OIT); 

ü Paridade Salarial entre ativos e aposentados; 

ü Retirada dos projetos do congresso nacional 
que atacam os direitos dos servidores; 

ü Aprovação imediata dos projetos de interesse 
dos servidores; 

ü Isonomia salarial e de todos os benefícios 
entre os poderes; 

ü Anulação da reforma da previdência realizada 
através da compra de votos dos parlamentares; 

ü Extinção do fator previdenciário; 

ü Incorporação de todas as gratificações 
produtivistas; 

ü Fim da terceirização que retira direito dos 
trabalhadores; 

ü Concurso público pelo RJU; 

ü Combate a toda forma de privatização; 

ü Pela aprovação da PEC 555/06 que extingue a 
cobrança previdenciária dos aposentados; 

ü Pela aprovação do PL 4434 que recompõe as 
perdas salariais; 

ü Regulamentação da jornada de trabalho para 
o máximo de 30 horas para o serviço público, sem 
redução salarial; 

ü Pec 170/2012 – aprovação de aposentadoria 
integral por invalidez; 

ü Liberação de dirigentes sindicais com ônus para o 
estado, sem prejuízo as promoções e progressões na 
carreira; 

ü Pela revogação do FUNPRESP e da EBSERH; 

A PL 4330 e o fantasma da 
terceirização se aproximam
A PL 4330 é uma das grandes ameaças aos direitos 

da classe que tramita hoje no Plenário Nacional. 
Sob o pretexto de regulamentar a terceirização no 
Brasil, a PL legaliza a terceirização da atividade 
fim, permitindo, assim, a fraude e a precarização 
do emprego.

Combatida duramente pelas centrais sindicais 
nos últimos anos, o presidente da Câmara dos 
Deputados, Eduardo Cunha, decidiu retomar a 
PL da terceirização, assumindo o compromisso de 
colocá-la em votação no Plenário logo em seguida 
à Semana Santa, no início de abril. A proposta, que 
ainda aguarda análise da Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidad ania (CCJ), será levada 
diretamente ao Plenário. “Mesmo que a CCJ não 
resolva, a gente leva para o Plenário”, ressaltou o 
presidente.

O Sinasefe-IFSul reitera a sua contrariedade 
ao PL 4330, considerando-o um retrocesso e uma 
ameaça para todos os trabalhadores brasileiros.

Eixos da Campanha 2015


