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

30º CONSINASEFE: QUASE TUDO PRONTO 
PARA O CONGRESSO ELEITORAL

FESTA REÚNE SINDICALIZADOS PARA O 
ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO 
SINASEFE-IFSUL:

No dia 12 de dezembro, sindicalizados do 
Sinasefe-IFSul e familiares reuniram-se, 
no Clube Centro Português, para festejar 
o encerramento das atividades do ano de 
2015.  P. 4

Caderno de Teses e Cartilha de orientações sobre eleições para 
delegados já estão disponíveis para consulta. p. 3



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

Diretoria: Ação (Rogério Guimarães, 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 (Marinês Aldeia dos Santos), 
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Planos de 10 faixas são reajustados

Os planos Regional e Nacional de 10 faixas da 
Unimed foram reajustados em 13,82%. O reajuste 
terá efeito retroativo ao mês de dezembro de 2015 
e a diferença de valores será cobrada em duas 
parcelas, uma no mês de fevereiro e outra no mês 
de março de 2016.

Novas carteirinhas estão disponíveis

As novas carteirinhas dos Sindicalizados que 
possuem Plano Nacional da Unimed já podem 
ser retiradas na secretaria do Sinasefe-IFSul.

Planejamento reajusta benefícios dos 
servidores do executivo

O Ministério do Planejamento 
informou que foram publicadas 

três portarias no “Diário Oficial da 
União”, do dia 14 de janeiro, reajustando 
os valores do auxílio-alimentação, da 
assistência à saúde (plano de saúde) e da 
assistência pré-escolar para os servidores 
públicos do Poder Executivo Federal.

Os efeitos dessas medidas valem de 1º 
de janeiro de 2016. Segundo o governo, 
os reajustes nos benefícios foram definidos 
em acordos firmados durante a negociação 
salarial de 2015 com os servidores.

De acordo com o Ministério do 
Planejamento, o valor médio por servidor, 
conforme faixas de renda e de idade 
relativos à participação da União no 

Acordos de greve: DN divulga nota explicativa

Em resposta aos diversos 
questionamentos encaminhados ao 

Sindicato Nacional, referentes aos acordos 
da Greve 2015 que ainda não foram 
assinados, a DN do Sinasefe publicou no dia 
12 de janeiro um nota explicativa para seus 
Sindicalizados.

O documento, que está disponível na 
página do Sinasefe, apresenta um histórico 
da Greve e do processo negocial com o 
Governo e explica os motivos pelos quais os 
acordos, já aprovados pela base, ainda não 
foram assinados.

Além disso, são esclarecidas questões 

custeio da assistência à saúde suplementar dos 
servidores ativos, aposentados e dependentes 
(plano de saúde), passou de R$ 117,78 para 
R$ 145. “Houve acréscimo de 22,62%. 
Foi usado no cálculo o Índice de Preços ao 
Consumidor Amplo (IPCA) medido pelo 
IBGE nos últimos três anos”, informou.

No caso do auxílio-creche, o valor máximo 
a ser pago ao benefício de Assistência Pré-
Escolar foi fixado em R$ 321. Sobre o auxílio-
alimentação, o Ministério do Planejamento 
informou que houve um acréscimo de 
22,78%, passando de R$ 373 para R$ 458. 
Nesse caso, foi usado no cálculo o Índice de 
Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) medido 
pelo IBGE nos últimos três anos, explicou o 
governo federal.

Unimed

Editorial
Retomamos, enquanto Instituto Federal,  nosso 

calendário letivo dando continuidade às atividades 
com os alunos e segmentos da sociedade. Tivemos, no 
segundo semestre de 2015, uma interrupção dessas 
atividades por força de nosso movimento. Ao mesmo 
tempo temos acompanhado, nesse período, uma difícil 
transição no cenário nacional, que tem sido apontada 
como de crise, a afetar o equilíbrio político do país 
assim como sua estabilidade econômica.

Um dos principais fatores a contribuir para essa 
situação, tem sido a descoberta de uma ampla e bem 
urdida rede de corrupção, de longa data, envolvendo 
diversos atores entre os quais empresários e políticos. 
Um pouco na esteira desses fatos foi se gerando 
um movimento a desfraldar como bandeira o 
impedimento da presidente.

Embora este dispositivo tenha respaldo 
constitucional, os elementos que foram agregados para 
levar adiante o movimento não saíram, até agora, do 
plano político. Por força disso, o movimento nasceu e 
foi se constituindo a partir da vontade, pura e simples, 
de fazer prevalecer uma espécie de levante sem medir 
muito bem as conseqüências.

Isto trouxe junto com ele o oportunismo de forças 
a clamar, inclusive, pela volta do regime militar e, 
por conseguinte, da ditadura,  reunindo, num dado 
momento, em torno dessa bandeira, segmentos de 
extrema-direita e fascistas. Enquanto sindicato, já 
tiramos de assembleia a posição de nos contrapormos a 
esse tipo de movimento. 

Esperamos que em 2016 se afaste essa nuvem 
negra que tem pairado sobre o país. Esperamos que a 
corrupção deixe, definitivamente, de ser varrida para 
baixo do tapete, com investigações aprofundadas e 
consistentes, que permitam indiciar, julgar e condenar, 
sem fugir do regramento democrático, os responsáveis.

E esperamos, igualmente, que a Educação, à qual 
nos vinculamos intrinsecamente, possa avançar e 
ganhar posições a permitir cumprir, com respaldo 
político e econômico, seu papel fundamental para a 
liberdade e dignidade, sem privilégios de classe ou de 
qualquer ordem.

como a legalidade da Greve; as propostas 
apresentadas pelo governo durante o 
processo negocial; o acordo assinado pela 
Fasubra; e o acordo assinado pelo PROIFES 
e o pedido de anulação movido pelo Sinasefe.

A direção nacional informa, ainda, que 
iniciou o ano de 2016 cobrando do governo 
o respeito devido aos acordos prometidos 
e à palavra empenhada. Caso não hajam 
avanços na assinatura dos acordos, novas 
iniciativas poderão ser tomadas e todo o seu 
processo e desdobramentos seguirão sendo 
discutidos no âmbito da Direção Nacional, 
bem como nas próximas Plenas.
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|Pontos de reivindicação do Sinasefe:
• Reestruturação das carreiras dos técnicos e 

docentes;
• Fim da precarização, expansão da rede 

federal responsável e com qualidade;
• 30 horas para os TAEs;
• RSC para TAES e aposentados;
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30º CONSINASEFE: Quase tudo Pronto para o 
Congresso Eleitoral do Sinasefe

30º CONSINASEFE será realizado de 18 a 21 de março de 2016.

O  30º Congresso do SINASEFE já tem data, local, temário, pauta, caráter, 
formato e Caderno de Teses definidos! Após os debates sobre o fórum na 

135ª Plenária Nacional, no início de setembro, a 138ª PLENA (realizada em 14 e 
15 de novembro) modificou alguns pontos relativos às datas e finalizou as questões 
pendentes, dando início efetivo a construção do evento.

A data do Congresso, aprovada inicialmente para o final de novembro, foi 
alterada e o 30º CONSINASEFE será realizado nos dias 18, 19, 20 e 21 de março 
de 2016, em Brasília-DF. O temário do evento será “Construindo uma Alternativa 
para a Classe Trabalhadora no Brasil e no Mundo”.

| Formato do Fórum
A estrutura do Congresso comportará grupos de discussão, segmentando os 

debates entre os participantes. Apenas as teses com um percentual definido de 
votos nos grupos irão à votação na plenária final.
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30º CONSINASEFE

O 29º CONSINASEFE, realizado em João Pessoa-
PB no mês de março deste ano, aprovou uma alteração 
em nosso estatuto que instituiu um novo método para as 
eleições dos delegados aos nosso Congressos, garantindo 
o direito à representação das minorias. Desta forma, 
para melhor orientar as bases sobre os procedimentos 
eleitorais a serem adotados pelas Seções nas assembleias 
de base que acontecerão entre 10 de janeiro e 11 de 
março, a DN do SINASEFE preparou uma cartilha, que 
está disponível no site.

O documento, com oito páginas, explica e exemplifica 
como devem ser realizadas as eleições para tiragem 
de delegados ao 30º CONSINASEFE. Além disso, 
apresenta seis perguntas e respostas - buscando sanar as 
dúvidas mais frequentes que estão surgindo em nossas 
bases acerca dessa questão. 

O SINASEFE divulga para leitura, reflexão e debate nas assembleias de 
base o Caderno de Teses ao 30º CONSINASEFE. O material reúne os 

17 textos enviados por dezenas de sindicalizados de diversas regiões brasileiras. 
A temática central desta edição é: “ Construindo uma Alternativa para a Classe 
Trabalhadora no Brasil e no Mundo”.

As teses deste ano abordam temas como: Acessibilidade e os direitos do 
trabalhadores com deficiência; a Greve de 2015 e a continuidade de nossa luta; 
A educação a partir do poder popular; A crise econômica e a crise política no 
Brasil; Novo sindicalismo; Carreira e Flexibilização da jornada de trabalho. O 
sindicalizado do Sinasefe-IFSul, Hernani Cavalheiro, participa do Caderno de 
Textos como coautor de três teses.

Caderno de Teses  do Congresso já está 
disponível para consulta online

Avançando na organização do segundo Encontro Nacional de 
Educação - II ENE 2016 o “Comitê Nacional em Defesa dos 10% 

do PIB Para a Educação Pública, Já” já definiu a data e programação do 
evento: de 16 a 18 de junho de 2016, em Brasília-DF. Além de definir a 
programação e data do encontro, foram discutidos itens como a estrutura, 
os eixos de debate e a articulação para ampliar o Comitê.

| Eixos
A partir das discussões do I ENE, serão elaboradas ementas para cada um 

dos eixos com o intuito de orientar os debates nos encontros preparatórios. 
A tarefa de elaboração foi dividida entre as entidades: Financiamento: 
MUP; Avaliação: OE-UNE; Trabalho e formação docente: ANDES-SN; 
Gestão: SINASEFE; Acesso e permanência: FENET; Questões de gênero, 
sexualidade e étnico-raciais: CFESS.

II ENE 2016 será realizado de 16 a 18 de junho A Proposta de atualização do Regimento do 
Sinasefe-IFSul será avaliada pela base na primeira 

assembleia geral do ano, que será realizada no dia 11 
de fevereiro, em Pelotas. O documento, elaborado pelo 
Conselho de Representantes de Base do Sinasefe-IFSul, 
propõe adequações que visam fortalecer o movimento 
sindical na nova estrutura multi-campi do Sindicato. O 
novo Regimento deverá entrar em vigor imediatamente 
após sua aprovação na Assembleia.

Dentre as principais alterações, a proposta de regimento 
apresenta um novo formato para a eleição da diretoria da 
Seção, que deixa de ser proporcional e passa a ser chapa 
contra chapa. Além disso, regulamenta as assembleias por 
campus e dispõe sobre questões relacionadas ao Conselho 
de Representantes de Base, como formato para eleição 
de seus membros e participação da diretoria executiva da 
seção em suas reuniões. 

Proposta de Regimento do 
Sinasefe-IFSul será avaliada na 

primeira AG do ano

Regimento Sinasefe-IFSul
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Festa reúne sindicalizados para o encerramento 
das atividades do Sinasefe-IFSul

No dia  12 dezembro, sindicalizados do Sinasefe-IFSul 
e familiares reuniram-se para festejar o encerramento 

das atividades do ano de 2015. O evento foi celebrado no 
Clube Centro Português - Sede Campestre e contou com 

diversas atrações. Além do tradicional jantar, a noite teve 
animação da banda Senegal, espaço kids, Papai Noel e 
sorteio de diversos brindes oferecidos pelo Sinasefe-IFSul e 
por seus apoiadores. Veja algumas fotos:

139ª Plena aProva resoluções Para conjuntura 
e base nacional comum curricular

Com a participação de 
33 Seções Sindicais, 48 

delegados e 28 observadores, o 
SINASEFE realizou, no dia 13 
de dezembro, sua 139ª PLENA, 
denominada Plenária Maria 
Aparecida, em memória da ex-
dirigente sindical. 

A maior parte das deliberações 
do fórum foram relacionada ao 
conteúdo debatido nos seminários 
realizados nos dois dias anteriores, 
que discutiram questões de 
carreira e de educação. Também 
foram discutidas as condições do 
acordo com MPOG. 

O Seminário de Carreira 
do SINASEFE, destacou a 
importância de ampliar a discussão 
de temas como a Carreira Única, 
o RSC para os técnicos. Neste 
sentido, a plenária encaminhou, 
dentre outras ações, a construção 
de GTs pelas seções, para refletir 
a respeito das especificidades de 
diretrizes gerais para o RSC-TAE.

A plenária 139 aprovou, ainda, 
uma Resolução do SINASEFE 
sobre a Base Nacional Comum 
Curricular (BNCC) e uma 
nota do Sinasefe sobre o atual 
momento que vive o Brasil.

seminário contra os ataques à educação 
reuniu mais de 80 sindicalizados

No dia 12 de dezembro, 
mais de 80 técnico-

administrativos e docentes das 
bases do SINASEFE estiveram 
presentes em Brasília-DF 
para participar do Seminário 
Nacional Contra os Ataques 
do Governo Dilma à Educação 
Pública. O evento foi realizado 
pela coordenação da pasta de 
Políticas Educacionais e Culturais 
do SINASEFE, e antecedeu os 
debates da 139ª PLENA.

O primeiro dia do evento foi 
focado na temática das carreiras de 
docentes e técnicos e dos assuntos 
de aposentadoria dos Servidores 
Públicos Federais (SPF). Foi 
realizados um importante 
debate sobre a Ação Direta de 
Inconstitucionalidade (ADIN) 
contra a Lei 13183/2015, que 
prevê a adesão automática dos 
servidores ao Funpresp. Na 
parte da tarde, foi a vez do 
ponto alto do Seminário: a mesa 
sobre os aspectos conservadores 

e privatizantes que ameaçam 
a qualidade da Educação no 
Brasil. O debate, mediado pelo 
coordenador geral do SINASEFE 
Carlos Magno, contou com 
quatro palestrantes: Fabiano Faria 
(IFRJ), Fabrício Tavares (docente 
do Ifal), Magda Furtado (Pedro 
II) e Nei Fonseca (IFSul).

O representante do Sinasefe-
IFSul, Nei Fonseca, abordou os 
ataques contidos à autonomia dos 
docentes no projeto conservador 
da Escola Sem Partido - ou PL 
da Mordaça. O evento teve, 
ainda, um espaço dedicado ao II 
Encontro Nacional de Educação.

| Lançamentos da Campanha
A Campanha do SINASEFE 

Contra os Ataques do Governo 
Dilma à Educação Pública, 
aprovada pelos delegados da 138ª 
PLENA, teve o seu lançamento 
oficial durante o Seminário, com 
distribuição dos seus materiais: 
adesivos, cartazes e panfletos.

Nei Fonseca, Professor do IFSul Campus Bagé, representou o 
Sinasefe-IFSul no Seminário Contra os Ataques à Educação. 


