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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. 

FESTA NO DIA 13/12 MARCA 
ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES 2014

O SINASEFE estará realizando nos dias 13 e 14 desse 
mês, em Brasília, a 128 PLENA.

Diferentemente  das plenárias nacionais  anteriores, 
esta foi convocada pelas bases, as quais apresentaram 

uma demanda que infelizmente não está sendo contemplada 
pela Direção Nacional. Participam pela Diretoria do 

O Sinasefe-IFSul realiza, no dia 13 de dezembro, a sua 
festa de final de ano, que marca o encerramento oficial 

das atividades 2014 do Sindicato.

A festa é uma realização do Colegiado de Cultura e Lazer do 

Sindicato, liderado pela coordenadora Marinês Aldeia dos Santos.

O evento será realizado na sede Campestre do Clube Centro 
Português, no Laranjal. Além do tradicional jantar, o evento terá, 
ainda, show com a banda Farroupilha, espaço Kids e sorteio de brindes.

Festa de Final de Ano 

Sinasefe-IFSul

Data 13/12/2014  a partir das 20h30 | Local Clube 

Centro Português Sede Campestre - Laranjal 

Cardápio: Churrasco, Saladas, Frutas e Sobremesas

Atrações: Espaço Kids (com brinquedos e animadora infantil);       

            
  Show com a Banda Farroupilha

Sinasefe-IFSul, o coordenador de Ação, Rogério Guimarães, e o 
coordenador de Políticas Educacionais, Idílio Victória.

Campanha salarial 2015, RSC para técnico-administrativos 
e aposentados, aposentadoria especial para os técnicos-
administrativos, manutenção do regime previdenciário para 
aqueles que ingressaram na rede, oriundos de serviço público, 
dentre outros pontos de pauta, serão debatidos na 128ª PLENA.

128ª PLENA



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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Chegamos ao final de 2014,  primeiro 
ano de nossa gestão, com a certeza de que 
estamos avançando em muitos pontos.

Destacamos, num ano que foi 
marcado por movimentos de greve,  a  
recomposição da Diretoria,  a instalação 
do Conselho de Bases reunindo 
representantes dos diferentes câmpus, 
a regularização da sede, a ampliação 
da comunicação através da retomada 
do jornal impresso,  a consolidação da 
administração financeira com a solução 
de pendências históricas, a negociação 
dos convênios de Saúde além das 
atividades culturais, esportivas e sociais. 

No plano nacional nossa Seção tem 
estado presente nas diversas instâncias de 
atuação e inclusive na discussão sobre a 
estrutura do Sindicato.

Não podemos, também, deixar de 
lembrar que acabamos de atravessar um 
momento importante da vida política 
brasileira com as eleições presidenciais 
nas quais se estabeleceu um debate entre 
correntes e composições diferentes.

Caberia destacar nesse processo o 
ressurgimento, de forma mais saliente 
do que em processos anteriores, de 
tendências alinhadas com o pensamento 
até de extrema direita, tendências 
que, sentindo-se mais à vontade, tem 
manifestado, inclusive de forma pública 
em eventos de rua, simpatia pelo regime 
militar que governou o país por vinte 
anos, reivindicando-se até mesmo seu 
retorno. 

Resumindo temos procurado com 
a participação de todos manter vivos 
em nosso  SINASEFE   princípios da 
democracia, luta  e  organização  para levar 
em frente a defesa de nossos interesses e a 
preservação e aperfeiçoamento de nossas 
instituições.
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Charge
RSC DOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS: 
CONSIDERAÇÕES E ESCLARECIMENTOS 

O Sinasefe-IFSul participou, através 
de seu Coordenador de Ação Marco 
Antonio Luz Da Silva, durante os dias 

21 e 22 de setembro, de mais uma reunião do GT 
Carreira do Sinasefe Nacional. A pauta chamou a 
atenção por abordar, finalmente, um dos temas mais 
discutidos nas bases ao longo de 2014, o RSC para 
Técnicos Administrativos.

O Reconhecimento de Saberes e Competências - 
RSC - é resultado de um processo que comprova os 
conhecimentos e habilidades profissionais dispostos 
no artigo 18 da lei nº12772 de 2012, dando origem 
ao RSC Docente na Rede Federal de Ensino. 
Uma vez compreendido como uma ferramenta de 
progressão de carreira dos trabalhadores da Rede 
Federal de Ensino, cria-se a expectativa de extensão 
do RSC aos técnicos-administrativos. 

No âmbito do Sindicato, onde existe um 
princípio de unidade das lutas da categoria - 
composta tanto por docentes, como por técnicos-
administrativos - é obrigatória a implementação 
de políticas que compreendam esta categoria e 
respeitem a unidade de sua composição.

Qual a situação?
Durante a reunião nacional do GT Carreira 

do Sinasefe foi apresentada uma carta de infeção, 
encaminhada pelo CONIF (Conselho Nacional 
das Instituições da Rede Federal de Educação 
Profissional, Científica e Tecnológica), onde 
se propõe a extensão do RSC aos técnicos-
administrativos.

Esta proposição parece-nos demasiado suspeita, 

visto a cobrança vigorosa feita à Direção Nacional, 
ao longo do ano, para que fosse encaminhada 
uma proposta do próprio Sindicato neste sentido. 
Preocupa, ainda, a situação que a proposta do 
CONIF coloca a categoria, uma vez que sua 
assinatura é condicionada à criação da figura do 
Técnico-administrativo substituto. Um ataque a 
luta, travada ao longo dos últimos anos, contra a 
tercerização dos serviços públicos.

Salientamos, assim que, neste momento, 
a expectativa de ampliação do RSC para os 
técnicos-administrativos tem como base, única e 
exclusivamente, a carta do CONIF enviada ao MEC. 
E que não existe, ainda, nenhum posicionamento 
do governo no sentido de implementação ou não 
desta proposta.

Consideramos, também, que a proposta 
apresentada pelo CONIF é uma distorção da 
demanda apresentada pela categoria e que visa, 
principalmente, a abertura oficial da “porta” da 
tercerização dos trabalhadores da Rede Federal de 
Ensino. Neste sentido, continuaremos cobrando 
da Direção Nacional a construção de uma proposta 
pela base que vise atender esta demanda e fortalecer 
a unidade da categoria.

Implicações:
> A criação da figura do técnico-

administrativo substituto, sem critérios, 
representa mais um passo para a tercerização 
do serviço público e, consequentemente, a 
precarização deste;

> A liberação de servidores para qualificação 
não implica na contratação deste substituto, 
ou seja, a figura deste servidor não visa suprir 
demandas excepcionais, como seria esperado, 
mas atender a qualquer tipo de demanda, 
inclusive a substituição efetiva de servidores 
concursados;

Artigo:
Marco Antônio Luz 

da Silva



2015 deverá ser um ano de mobilização para os SPF.

C entrado no debate de precarização, 
terceirização e privatização o Seminário 

Nacional dos Servidores Públicos Federais reuniu, dos 
dias 14 a 16 de novembro, em Brasília-DF, mais de 300 
participantes, avançando na articulação e mobilização 
conjunta para 2015.

O Sinasefe-IFSul esteve representado por seis 
delegados: Marco Antônio Luz da Silva (Câmpus 
Pelotas); Maria Lúcia Monteiro e Vitor Gonçalves 
Dias (Câmpus CAVG); Carolina Vergara Rodrigues 
(Câmpus Santana do Livramento) e Ruth Angela 
Barbosa Oliveira (Câmpus Venâncio Aires).

O Sinasefe Nacional levou, aproximadamente, 
35 representantes das bases e da direção nacional, 
compondo diversas mesas em plenário e nos grupos de 
trabalho.

Conjuntura
Durante a mesa de conjuntura foi debatida a 

criminalização das lutas e dos movimentos sociais, 
um dos principais desafios enfrentados durastes as 
mobilizações de 2014 e que, provavelmente será 
reforçado durante o próximo ano. A mesa destacou 
também a política de cortes no orçamento para o 
próximo ano, já anunciada pelo governo, e que será 

SEMINÁRIO NACIONAL DOS SPF APONTA 
CAMINHO DE UNIDADE E LUTA PARA 2015

mais uma barreira a ser transposta.

Campanha Salarial 2015
Durante o debate sobre a campanha nacional 2015 foram discutidas questões 

cruciais para a sociedade, que deverão fortalecer a pauta dos trabalhadores 
federais. Como a demanda por serviços públicos de qualidade, avanço da 
igualmente social e o crescimento da renda dos trabalhadores.

Encerramento
Durante o encerramento do Seminário foi lido e aprovado o relatório 

consolidação dos trabalhos, que deverá ser encaminhado para debate nas bases. 
O relatório apresenta sete pontos de acordo do Fórum das Entidades Nacionais 
de Servidores Públicos Federais: Política salarial com correção das distorções; 
Reposição das perdas inflacionárias (índice linear); Data-base 1º de maio; 
direito de negociação coletiva (convenção 151 OIT), Paridade salarial entre 
ativos e aposentados; Retirada dos projetos do congresso nacional que atacam 
os direitos dos servidores; Aprovação imediata dos projetos de interesse dos 
servidores e Isonomia dos benefícios (auxilio alimentação e plano de saúde).
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Aposentados do Sinasefe-IFSul 
Percorrem Caminho Pomerano

A  Os aposentados do 
Sinasefe-IFSul, no dia 

26 de novembro, participaram 
do passeio Caminho 
Pomerano, que percorre o 
interior das cidades de Pelotas 
e São Lourenço do Sul e resgata 
a cultura da Pomerânia, antiga 
região europeia de onde vieram 
imigrantes no século XIX.

A atividade foi organizada 
pela diretoria do Sinasefe-
IFSul e marcou o encerramento 
das atividades dos aposentados 
em 2014. O grupo, formado 
por 32 pessoas, percorreu o 
Boqueirão, o Sítio Flojake; 
os Sítios das famílias Hadtke, 

e Klasen; a casa de Jacob 
Rheingantz e o monumentos 
aos Imigrantes. Onde tiveram 
a oportunidade de conhecer 
um pouco mais sobre a história 
dos imigrantes pomeranos e 
apreciaram diversas iguarias, 
como pães, queijos, cucas e 
tradicional peito de ganso 
defumado.

Sinasefe-IFSul celebra Dia 
do Servidor Público

No dia 31 de outubro, o Sinasefe-IFSul realizou mais uma 
atividade de confraternização para seus sindicalizados 

e familiares. O coquetel, em homenagem ao dia do servidor 
público, teve a participação ativa da diretora Maria Lúcia 
Monteiro e reuniu dezenas de filiados na sede do sindicato. 

Grupo de aposentados do Sinasefe-IFSul



04 |

dezembro | 2014

NEGOCIAÇÃO PAUTA REAJUSTE 
INFLACIONÁRIO E DEMANDAS DOS 

USUÁRIOS DA UNIMED

Após um longo período de negociação, representantes da 
Unimed e a coordenação de administração e finanças do 
Sinasefe-IFSul definiram um reajuste de 7.95% para os 

planos de saúde: CR+H+O; BR ambulatorial (consultas e exames) e 
Plano Regulamentado das 7 faixas etárias (anterior a 2013).

O valor está dentro dos limites estabelecidos pela Agência 
Nacional de Saúde. O reajuste passa a vigorar desde o mês de 
setembro de 2014, os valores retroativos – de setembro e outubro - 
serão descontadas em duas parcelas, em dezembro de 2014 e janeiro 
de 2015.

Além do reajuste, a negociação pautou as demandas dos 
sindicalizados, como a redução do tempo de espera para atendimento; 
aumento de oferta das consultas para médicos especialistas e a 
construção de um plano estadual, que atenda aos sindicalizados 
das outras bases do Sinasefe-IFSul, com um custo menor que o do 
plano nacional.

Os representantes do Sindicato solicitaram, ainda, a reabertura 

do prazo de migração para o plano regulamentado, sem 
período de carência e sem alteração financeira. Atualmente 
quase mil usuários do plano de saúde não fizeram a migração 
e encontram dificuldades em fazer, visto as condições 
impostas pela operadora.

Como base para a negociação, o Sindicato defendeu a 
importância dos sindicalizados do Sinasefe-IFSul para o 
quadro da Unimed, atualmente são mais de cinco mil usuários 
do plano de saúde, o número está ainda em evolução, visto 
a expansão do Instituto e, consequentemente, da base do 
sindicato.

A negociação do reajuste das mensalidades foi 
condicionada pela continuidade da negociação dos pontos 
apresentados pelo Sindicato. Os representantes da Unimed 
concordaram em manter o diálogo e encaminharam 
as demandas para que sejam avaliadas pela diretoria da 
cooperativa

Câmpus Pelotas terá 
mais tempo para discutir 

o Regimento Geral e o 
Regimento Interno

A solicitação da diretoria do SINASEFE-IFSul, 
de estender o prazo para discussão do Regimento 
Geral do IFSul e do Regimento Interno do Câmpus 
Pelotas, foi aprovada durante a última plenária do 
CONSUP.

 Com isso, se terá mais tempo para discutir e 
encaminhar estes dois documento, que abarcam 
temas extremamente relevantes para a comunidade.

A Seção Sindical IFSul está representada no 
CONSUP por seus diretores Marco Antonio Luz 
da Silva (titular) e Marinês Aldeia dos Santos 
(suplente).  

Atendimento Jurídico - Recesso

O Sinasefe-IFSul informa que no período de 
22/12/2014 a18/01/2015 não será realizado o 
atendimento jurídico, na sede ou no escritório , por 
motivo de recesso do escritório que presta o serviço ao 
Sindicato.

SEDE DO SINASEFE-IFSUL PASSA 
POR REFORMAS PARA ADEQUAÇÃO E 

QUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO

A sede do Sinasefe-IFSul 
passou, durante o mês de 

dezembro, por uma série de reformas 
para adequação e qualificação da 
estrutura física do Sindicato.

O setor administrativo foi 
reformado e recebeu novos móveis, 
qualificando, assim, o ambiente 
de trabalho dos funcionários e da 
diretoria do Sindicato.

Coordenador  de Organização do 
Sindicato, Francisco de Assis Ferreira, 
liderou a negociação com a Unimed.

Setor administrativo do Sindicato recebeu pintura e novos móveis.

Foram realizadas, também, 
melhorias relacionadas a prevenção 
de incêndios, visando a adequação 
das dependências do Sindicato à 
legislação vigente.

Estas melhorias são resultado 
do esforço do Colegiado de 
Organização do Sindicato, 
especialmente do coordenador 
Francisco de Assis Ferreira.


