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Editorial

Encerramos 2016 consumidos, com a sensação de ter corrido uma maratona, 
mas a consciência de que foram apenas os primeiros 100 metros. Foi um ano 
de muita luta e de muitos golpes - na democracia, nos direitos garantidos ao 

longo dos anos e até nos direitos mais básicos de um cidadão, como saúde e educação. 
Mas também foi um ano de crescimento, um ano união, de rever valores e de lembrar 
da importância da luta de classes e, principalmente, da união de classes.

Terminamos o ano com a certeza de que o futuro é incerto e de que as batalhas que 
estão por vir serão ainda mais duras. Mas, também, com a serenidade de quem viu e 
viveu a resistência, de saber que nenhum golpe passará sem luta. Vimos a resistência 
em sua forma mais pura e sincera na primavera estudantil, um movimento forte e 
inspirador que se espalhou pelo país e que puxou grandes greves. Vimos interesses 
individuais, antes tão debatidos em movimentos paredistas, serem deixados de lado 
em nome de uma luta que é de todos. Vimos a mídia hegemônica tentar demonizar 
ocupações e greves, mas também vimos a população se aproximar e tentar compreender 
o motivo da mobilização e apoiá-la.

No Sinasefe-IFSul vivemos a primeira grande greve unificada. Para além das 
questões multicampi, vimos uma greve onde servidores, estudantes e comunidade 
foram unidas para a Greve. Construímos mobilizações em todo o estado, através 
dos conselheiros de base, que representam o sindicato em cada um dos campus e 
também com o apoio de outras entidades nas frentes e grupos de resistência dos 
quais fazemos parte. 

Trabalhamos na construção de um sindicato melhor para o filiado, com 
investimentos na estrutura física, material e de pessoal. Pois acreditamos que somente 
com o fortalecimento de nossa unidade será possível avançarmos neste longo e 
tortuoso caminho que ainda é preciso percorrer. Renovamos, também, o nosso 
regimento, documento fundamental para a organização do sindicato e que precisa ser 
representativo de sua base, alinhado com o momento e a realidade desta. Organizamos 
e sediamos o Encontro Regional Sul 2016 do Sinasefe Nacional, com o objetivo de 
investir na formação de nossa base e na aproximação com as demais seções.

Vivemos um ano de muitas perdas, mas, ao mesmo tempo, um ano de pequenas 
grandes conquistas. De pequenos avanços que irão ecoar e poderão se transformar 
em grandes vitórias. Tivemos um ano, acima de tudo, de renovação da esperança. 
Vivemos uma difícil Greve de 51 dias, da qual muitos dizem que saímos derrotados, 
com a aprovação dos projetos que combatíamos e, também, com a cruel reforma 
da previdência anunciada. No entanto, é fundamental lembrar que não podemos 
negociar com um governo ilegítimo e sem compromisso eleitoral com o povo. Estas 
derrotas não são do movimento, mas da sociedade como um todo, que vive um 
momento em que não há controle do estado, uma vez que este não chegou ao poder 
pelo voto direto. 

Assim, a reflexão necessária sobre o movimento de Greve deve ser “em que foi 
possível avançar com o movimento de Greve?” e esta resposta parece-nos bastante 
clara, avançamos na união, na conscientização sobre os ataques que estão sendo 
arquitetados pelo governo e que tem como alvo o povo brasileiro, principalmente 
o povo trabalhador. Não é momento para lamentar as derrotas, mas de alentar-
nos nas vitórias e preparar a resistência. Resistir sempre, temer jamais!

Mural

Repúdio: SinaSefe-ifSul peRde 
RepReSentação na Coe do CampuS pelotaS

O Sinasefe-IFSul vem, por meio desta nota, manifestar o seu 
absoluto repúdio aos acontecidos durante a reunião da Pré-Comissão 
Eleitoral do campus Pelotas, que resultaram na aprovação da retirada 
da representação sindical da Comissão Eleitoral do campus. O 
Sinasefe-IFSul considera tal situação um retrocesso no processo 
democrático e informa que já encaminhou, durante a 144ª Plena, 
uma denúncia formal ao Sindicato Nacional.

SinaSefe-ifSul inveSte em 
eStrutura para melhorar 

atendimento

Desde o início de sua gestão, a diretoria do Sinasefe-
IFSul tem se empenhado em modernizar e qualificar 

a estrutura do sindicato, buscando atender a base da melhor 
maneira possível. Assim, ao longo de 2016, foram realizados 
investimentos em estrutura física, tecnológica e humana, que 
serão continuados e aprimorados neste ano que inicia. Com o 
crescimento do número de sindicalizados e com a necessidade 
de atendimento remoto de muitos desses, que se encontram em 
uma das treze cidades de atuação do Sinasefe-IFSul, percebeu-se 
a necessidade de ampliar a equipe e foi realizada a contratação 
de duas novas secretárias,  e ampliado o contrato de prestação 
de serviços de assessoria de imprensa que, junto com a equipe 
antiga, vêm trabalhado para atender a demanda crescente da 
base.

Foram adquiridos dois imóveis que deverão qualificar a 
estrutura física do Sindicato e melhorar o atendimento ao 
público, sendo possível a construção de um auditório para 
a realização de reuniões e assembleias, a requalificação da 
secretaria, além da instalação de outros espaços que atendam aos 
interesses dos sindicalizados. Ainda com o objetivo de melhorar 
o atendimento e o acesso à informação, foi desenvolvido um site 
para o Sindicato (http://sinasefeifsul.org.br), onde o servidor 
encontrará notícias, documentos, imagens, vídeos e, também, 
contará com uma área interna para acessar extratos e participar 
de enquetes do Sinasefe. O site já está disponível para o filiado 
fazer seu cadastro e consultar seus extratos.
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um ano marcado por mobilização 
e reSiStência doS trabalhadoreS, 

eStudanteS e Sociedade

2016 foi um ano marcado pela união e resistência da 
sociedade contra os ataques do governo ilegítimo. 
Com mobilizações, greve, ocupações e uma série 

de ações de modernização e reestruturação, este foi um ano marcante para o 
Sinasefe-IFSul, que inicia 2017 com ainda mais força e apoio para as lutas que 
estão por vir. Veja como foi 2016 em nossa retrospectiva: 

#08deMarço: Sinasefe-IFSul promove 
atividade sobre o Dia Internacional da 
Mulher

No dia 9 de março, o Sinasefe-IFSul promoveu uma série de atividades 
em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. O evento, realizado no 
campus Pelotas, contou com uma oficina sobre Técnicas de Liberação 
Emocional (EFT) e mesa de debate com a temática “Mulher: sociedade, 
política e filosofia”. Após as atividades no auditório, as servidoras foram 
recepcionadas, no CTG do campus Pelotas, com um coquetel, música ao 
vivo e brindes. 

#16deMarço: 30º CONSINASEFE: posse 
da nova diretoria encerra o Congresso 
Nacional 

Após quatro dias de atividades no hotel Royal Tulip Alvorada, em Brasília-
DF, o 30º CONSINASEFE foi encerrado, no dia 20 de março, com a posse 
da nova Direção Nacional (DN) e do Conselho Fiscal, que ficará à frente do 
Sindicato no biênio 2016-2018.

#30deMarço: Sindicalizados elegem nova 
direção do Sinasefe-IFSul 

Sindicalizados de todas as unidades do Sinasefe-IFSul foram às urnas, no 
dia 30 de março, para eleger a nova Direção Executiva e o Conselho Fiscal do 
Sindicato. Com 15 locais de votação, esta foi a maior eleição realizada pelo 
Sinasefe, viabilizando a participação de todos os sindicalizados da base. Com 
268 votos, a chapa União Classista, única concorrente, foi eleita para comandar 
o sindicato no próximo biênio. Com 98 votos, a servidora do campus Sapucaia 
do Sul, Marlise Vitcel, foi a primeira colocada na eleição para o Conselho 
Fiscal. seguindo-se Marco Antônio Vaz,  76 votos e Flávio Moraes Martins, 
com 46 votos.

#08deAbril: Pelotas recebe etapa municipal 
do II Encontro Nacional de Educação

No dia 8 de abril, o auditório do IFSul – Campus Pelotas recebeu a 
Etapa Municipal do II Encontro Nacional de Educação. Aproximadamente 
120 pessoas participaram do encontro, que teve como objetivo discutir as 
perspectivas para a construção de projeto de educação democrático e a serviço 
dos trabalhadores. O Sinasefe-IFSul foi um dos organizadores e financiadores 
do encontro, que teve como mote “Por um projeto de educação classista e 
democrático”.

#21deAbril: Sinasefe-IFSul tem expressiva 
participação na etapa estadual do II ENE

Mais de 450 trabalhadores e estudantes da educação básica, técnica e 
tecnológica e do ensino superior estiveram reunidos entre os dias 21 e 23 
de abril na Etapa Estadual do II Encontro Nacional da Educação (ENE), 
que ocorreu em Porto Alegre (RS). Com 26 delegados, o Sinasefe-IFSul 
foi um dos sindicatos com maior representatividade no Encontro.

#19deMaio: Sinasefe-IFSul visita campus 
Jaguarão e ocupação da Unipampa

No dia 19 de maio, coordenadoras do Sinasefe-IFSul estiveram no 
Campus Jaguarão visitando os servidores da base e os estudantes da 
Unipampa. Iniciada no dia 12 de maio, uma mobilização conjunta de 
estudantes, docentes, técnico-administrativos e terceirizados ocupou o 
campus de Jaguarão da Universidade Federal do Pampa (Unipampa). A 
principal motivação foi o anúncio de que poderiam ocorrer demissões 
de até 50% dos trabalhadores 
terceirizados.

Delegação do Sinasefe-IFSul na Etapa Estadual do II ENE

Posse da Gestão União Classista do Sinasefe-IFSul

Diretoras do 
Sinasefe-IFSul 

visitam ocupação da 
Unipampa Campus 

Jaguarão.



#21deMaio: Diretoria e Conselheiros 
de Base dialogam com Reitor e 
Presidente do CONIF, Marcelo Bender

No dia 21 de maio, o Reitor do IFSul e presidente do 
CONIF, Marcelo Bender, participou da Reunião do Conselho de 
Representantes de Base do Sinasefe-IFSul, na sede do Sindicato. 
Com o foco na conjuntura política atual e a situação da educação 
e da rede federal neste contexto, foram abordadas questões como 
cortes na educação, orçamento dos institutos para 2017 e papel 
do CONIF no diálogo com o novo governo. Bender avaliou o 
momento como de fragilidade para a educação e especialmente para 
os Institutos Federais, que há anos estão na mira da privatização.

#31deMaio: Assembleia Geral aprova 
calendário de mobilização

A Assembleia Geral do Sinasefe-IFSul, realizada no dia 31 de 
maio, reuniu servidores dos campus Bagé, Camaquã, Jaguarão, 
Pelotas, Reitoria, Santana do Livramento e Visconde da Graça. 
Com uma pauta focada na avaliação da conjuntura, foram 
discutidos os ataques à educação, o PL 257/2015 e a ocupação 
de escolas. Assim, foi aprovada uma agenda de mobilização que 
incluiu: Adesão à Greve Geral do dia 10 de junho; Paralisação 
proposta pelo FONASEFE no dia 16 de junho e Reunião sobre o 
FUNPRESP dia 22 de junho.

#10deJunho: Sinasefe-IFSul 
participa de ato em Defesa do Estado 
Democrático de Direito

O Sinasefe-IFSul participou, no dia 10 de junho, do ato em 
Defesa do Estado Democrático de Direito realizado em Pelotas. 
Estiveram presentes sindicalizados e diretores do Sindicato na 
atividade que teve início às 14h, no largo do Mercado Público 
e culminou em uma marcha pelo centro da cidade, que reuniu 
centenas de pessoas.

#16deJunho: 16 de Junho é marcado 
por mobilizações em Pelotas, Sapucaia 
do Sul e Venâncio Aires

Convocada pelo Fórum das Entidades Nacionais dos Servidores 
Públicos Federais (Fonasef ), o dia 16 de junho foi marcado por 
paralisações e mobilizações em todo o país. Conforme aprovado 
em Assembleia Geral, os sindicalizados do Sinasefe-IFSul aderiram 
a paralisação nacional e realizaram atos promovendo a defesa do 
serviço público e dos direitos dos trabalhadores.

#18deJunho: II ENE avança na construção de 
novo projeto educacional para o país

O II Encontro Nacional de Educação (ENE) foi considerado um marco 
para os educadores e lutadores que defendem a Educação Pública em nosso 
país. Realizado de 18 a 20 de junho, em Brasília-DF, o evento reuniu mais de 
duas mil pessoas e foi encerrado com o lançamento de sua Declaração Política - 
que sistematizou, de maneira unitária e consensual, as propostas e as bandeiras 
debatidas durante o Encontro Nacional e também nos Encontros Preparatórios.

#25deJunho: Sinasefe-IFSul promove Arraial
Com um público aproximado de 200 pessoas, o Arraial do Sinasefe-IFSul 

foi um sucesso. O evento realizado no dia 25 de junho, na sede da ASUFPel 
Sindicato, foi marcado pela animação, brincadeiras e comidas tradicionais 
juninas. O Arraial foi o primeiro grande evento da nova diretoria do Sindicato, 
que assumiu em abril de 2016.

#06deJulho: Sinasefe-IFSul passa a integrar 
Comissão de discussão da RAAD

No dia 6 de julho, a coordenadora de ação do Sinasefe-IFSul, Daiani Luche, 
participou da primeira reunião da Comissão de Discussão da RAAD. A Comissão 
para discutir  e aplicar o Regulamento de Atividade Docente foi estabelecida 
na última reunião do Conselho Superior e tem como destaque a análise dos 
impactos da portaria 17 da SETEC/MEC.

#12deJulho: Sinasefe-IFSul retoma discussão 
da recomposição da CPPD

A coordenadora de ação do Sinasefe-IFSul esteve reunida, no dia 12 de julho, com 
a Vice-reitora Janete Otte para discutir a recomposição da Comissão Permanente de 
Pessoal Docente (CPPD). A solicitação é uma demanda antiga do Sindicato e que tem 
como principal preocupação a inclusão dos professores aposentados no processo de 
solicitação do Reconhecimento de Saberes e Competências (RSC).
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Reunião do conselho de base com o reitor do IFSul

Arraial do Sinasefe-IFSul

Mobilização dos servidores do IFSul em Venâncio Aires
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#25deJulho: Sinasefe-IFSul oferece 
novos convênios de telefonia móvel

Em julho de 2016, o Sinasefe-IFSul passou a oferecer novos convênios 
com as operadoras de telefonia móvel Claro e Vivo. A operadora Claro, 
que já era parceira do Sindicato, apresentou novas propostas com tarifas 
diferenciadas para seus planos de telefonia e internet, além de benefícios 
para a aquisição de aparelhos, que podem ser parcelados em até 20 vezes.

#Agosto: Sinasefe-IFSul busca caminhos 
para o RSC de aposentados e TAEs

Representantes do Sinasefe-IFSul têm participado de sucessivas 
reuniões para discussão e articulação sobre a situação do RSC para 
aposentados e TAEs. Em agosto de 2016, o ex-reitor do IFSul Antônio 
Carlos Barum Brod, esteve reunido com a coordenadora de ação do 
Sinasefe-IFSul, Maria Lúcia Monteiro, para discutir os caminhos 
possíveis para a luta do RSC para aposentados e TAEs. Para Brod, o 
caminho precisa ser construído através do Sindicato, por exemplo, com 
a criação de um Grupo de Trabalho para a elaboração de uma proposta 
consistente de extensão do RSC.

#16deAgosto: Sinasefe-IFSul tem dia de 
paralisação e mobilização da base

A terça-feira, 16 de agosto, foi marcada por paralisações e 
mobilizações dos trabalhadores de todo o país. Convocado por oito 
centrais sindicais, o dia de luta do trabalhadores foi contra a perda 
de direitos trabalhistas e previdenciários, pretendidos pelo governo 
interino de Michel Temer e pelas bancadas conservadoras do Congresso 
Nacional. Em Bagé, Pelotas e Santana do Livramento, servidores do 
IFSul estiveram mobilizados com aulas públicas, marchas e distribuição 
de materiais para a população.

#13deSetembro: Mobilização avança na 
base do Sinasefe-IFSul

O dia 13 de setembro, dia nacional de paralisação convocado pelas 
centrais sindicais para fortalecer a mobilização contra os projetos que 
atacam a classe trabalhadora, foi marcado por uma ampla participação 
da base do Sinasefe-IFSul. Além da paralisação das atividades nos 
campos, aprovada em assembleia geral, foram realizadas atividades 
de mobilização nas cidades de Bagé, Pelotas, Santana do Livramento 
e Venâncio Aires. Em Brasília, representantes do Sinasefe-IFSul 
participaram da Audiência Pública na Comissão de Direitos Humanos 
e Minorias (CDHM) da Câmara dos Deputados, da reunião ampliada 
e dos atos promovidos pelo Fórum das Entidades Nacionais dos 
Servidores Públicos Federais (Fonasef ).

#18deSetembro: SINASEFE cria fórum para 
defesa RSC para todos

A defesa da concessão do Reconhecimento de Saberes e Competências 
(RSC) para todos trabalhadores da Rede Federal se fortaleceu ainda mais 
durante a 144ª Plena do SINASEFE. Mais de 80 trabalhadores se juntaram 
para formar a Frente em Prol do RSC Para Todos. O objetivo do grupo 
é defender a urgente concessão do RSC para técnicos, docentes (doutores 
nível IV) e profissionais aposentados de ambos segmentos.

#26deSetembro: Assembleia Geral decreta 
Estado de Greve no Sinasefe-IFSul

A assembleia geral do Sinasefe-IFSul, realizada no dia 26 de setembro, 
aprovou, por ampla maioria, a paralisação das atividades no dia 29/09 e o 
Estado de Greve no instituto. Foi aprovada, ainda, a data de 5 de outubro 
como Dia Nacional de Luta contra o projeto Escola Sem Partido. 

Regimento da Seção Sindical 
é atualizado com participação 

do Conselho de Base

Após uma intensa agenda de discussão no Conselho de 
Representantes de Base e em assembleias e reuniões de campus, 

em setembro de 2016, o regimento do Sinasefe-IFSul passou uma 
reestruturação. As mudanças foram aprovadas pela base em Assembleia 
Geral, que reuniu representantes dos campus Pelotas, Pelotas Visconde 
da Graça, Bagé, Camaquã, Jaguarão, Lajeado, Santana do Livramento, 
Sapiranga, Sapucaia do Sul, Venâncio Aires e Reitoria, em Pelotas.

A atualização do regimento vinha sendo discutida desde 2015 
quando, com o crescimento diversificação da base, a gestão sentiu a 
necessidade de rever aspectos de organização e operação do Sindicato. 
Com o processo de expansão do Instituto, o Sinasefe-IFSul, que atendia 
até então somente servidores de Pelotas, passou a ser o representante 
legítimo dos servidores das 13 cidades de atuação do instituto.

Alterações: Dentre as mudanças, o novo regimento define 
um padrão de Assembleia Geral, o que em muitos campus vinha sendo 
motivo de dúvida frequente. Fica definido que a Assembleia Geral, onde 
quer que seja realizada, é a instância máxima de deliberação do sindicato, 
não podendo, assim, ser particionada ou posteriormente avaliada em 
reuniões locais.

Foram definidos, também, os critérios de composição e as funções do 
Conselho de Representantes de Base. A coordenação de aposentados - 
antes escolhida em um processo independente - passa a ser integrante do 
processo eleitoral organizado por chapas. Ainda em 2015, em Assembleia 
Geral, foi definido que  a direção do sindicato deixa de ser composta de 
forma proporcional e passa a ter como eleita apenas a chapa mais votada.

Mobilização em Pelotas no dia 16 de agosto

Assembleia Geral decreta estado de Greve
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#29deSetembro: Trabalhadores e 
estudantes unidos contra os ataques

Aprovado pela 144º Plenária Nacional do Sinasefe e fortemente 
construído com as bases, o Dia Nacional de Paralisação e Mobilização 
da Classe Trabalhadora mobilizou servidores de todo o estado. Com 
uma intensa agenda de atividades, organizada em parceria com os 
sindicatos das diversas cidades onde o IFSul está presente, a data foi 
um dos momentos de maior mobilização da categoria no ano. Cada 
vez mais organizados, trabalhadores e estudantes lutaram contra o 
PEC 241, PL 257, PL Escola Sem Partido e Reforma do Ensino 
Médio, que juntos representam os maiores ataques aos trabalhadores 
e aos setores da saúde, educação e assistência das últimas décadas.

#05deOutubro: Dia de Luta pela 
Frente Nacional Escola Sem Mordaça

No dia 05 de outubro, o Sinasefe-IFSul mobilizou novamente os 
trabalhadores, tendo como pauta central a defesa da Frente Nacional 
Escola Sem Mordaça, que constrói nacionalmente a oposição ao 
projeto de lei “Escola Sem Partido”. Neste dia, o Sinasefe Nacional 
esteve organizando, também, paralisações e lutas com foco na defesa 
dos serviços públicos e o combate à PEC 241/2016. 

#07deOutubro: Sinasefe-IFSul 
celebra 40 anos de luta pela educação 
e pelos trabalhadores

No dia 7 de outubro, o Sinasefe-IFSul o promoveu uma 
grande confraternização para celebrar os 40 anos do Sindicato. 
Mais de cem servidores estiveram reunidos no salão de festas da 
ASUFPel, onde puderam desfrutar de uma noite de muita alegria, 
com jantar e atrações culturais como o cantor Rafael Bennett e o 
DJ Carlinhos.

#13deOutubro: seminário discute a 
dívida pública e o ajuste fiscal

No dia 13 de outubro, trabalhadores de Pelotas representados 
pelas entidades ADUPel-SSind, ASUFPel, Simp e Sinasefe-IFSul 
estiveram reunidos para debater os impactos do ajuste fiscal e os 
caminhos possíveis para a crise do país, além da lógica do retrocesso. 
O seminário “Desvendando o Ajuste Fiscal” foi realizado no 
auditório da ASUFPel. O convidado a falar sobre a proporção dos 
ataques aos direitos sociais e para ampliar o debate sobre a dívida 
pública do Brasil, foi o auditor do Tribunal de Contas do Estado 
(TCE-RS) e integrante do núcleo de especialistas da Auditoria 
Cidadã, Amauri Perusso. 

#14deOutubro: Assembleia aprova indicativo 
de Greve e paralisação de 24 a 28 de outubro

A Assembleia Geral do Sinasefe-IFSul do dia 14 de outubro, aprovou, por 
ampla maioria, adesão ao indicativo de Greve a partir do dia 11 de novembro, 
que será levado para  a 145º Plenária do Sinasefe. Além do indicativo de Greve, 
a plenária aprovou a paralisação das atividades no IFSul de 24 a 28 de outubro.

#16deOutubro: Campus Pelotas é ocupado 
pelo movimento estudantil

Na tarde de domingo, 16 de outubro, mais de cem estudantes ocupam o 
campus Pelotas do IFSul. Com faixas e cartazes contra a PEC 241, PL 257, Projeto 
Escola Sem Partido e Reforma do Ensino Médio, eles lutam pela educação. Por 
uma educação pública, gratuita e de qualidade que encontra-se mais do que nunca 
ameaça pelos projetos que tramitam no legislativo brasileiro, especialmente a PEC 
241, que congela os investimentos na educação por 20 anos.

#24deOutubro: Sinasefe-IFSul participa de 
mobilizações pelo estado contra a PEC 241

Marcando o início da Greve por tempo determinado do Sinasefe-IFSul, o dia 24 
de outubro foi dia de mobilização dos servidores por todo o estado. Foram realizadas 
atividades em Bagé, Pelotas, Porto Alegre e Venâncio Aires. Na véspera do segundo 
turno de votação da PEC 241, trabalhadores e estudantes de todo o país realizaram 
um grande dia de paralisação e mobilização contra a chamada PEC da Morte, que 
congela dos gastos públicos com saúde, educação e assistência social por 20 anos.

Mobilização em Pelotas no dia 29 de setembro

Sinasefe-IFSul celebra 40 anos de luta

Primeiro dia de ocupação no Campus Pelotas

Mobilização em Porto Alegre contra a PEC 241
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#27deOutubro: Assembleia Geral 
do Sinasefe aprova Greve por tempo 
indeterminado no IFSul

A assembleia geral dos servidores do IFSul, realizada no dia 
27 de outubro, aprovou por ampla maioria Greve por tempo 
indeterminado dos servidores do Instituto Federal Sul-rio-grandense. 
Com representantes de diversos campi, os servidores do IFSul 
lotaram o auditório da ASUFPel Sindicato para a assembleia. A Greve 
acompanha o movimento crescente, de trabalhadores e estudantes de 
todo o Brasil, de luta contra os ataques do governo, especialmente a 
PEC 241, que congela os investimentos públicos por 20 anos.

#31deOutubro: Estudantes ocupam o 
prédio da reitoria do IFSul

No dia 31 de outubro, após um grande ato para a desocupação do 
campus Pelotas, os estudantes do IFSul partiram em caminhada para o 
prédio da reitoria do Instituto, onde ocuparam a Sala dos Conselhos, 
durante a realização da reunião do CONSUP. Representantes dos 
estudantes e do sindicato fizeram as suas considerações e pediram a 
suspensão do calendário eleitoral do IFSul e declararam ocupado o 
prédio da reitoria.

#04deNovembro: Sinasefe-IFSul visita 
campus Camaquã e Sapucaia do Sul

No dia 4 de novembro, representantes do Sinasefe-IFSul e do 
movimento #OcupaIFSul de Pelotas visitaram os campus ocupados 
de Camaquã e Sapucaia do Sul. O objetivo das visitas foi promover 
o intercâmbio entre os movimentos de ocupação e transmitir o apoio 
do Sindicato aos estudantes, nesse difícil momento de mobilização.

#05deNovembro: 145ª Plenária aprova a 
Greve Nacional do Sinasefe

Participantes da 145ª PLENA do SINASEFE aprovaram, no dia 5 de novembro, 
greve por tempo indeterminado na Rede Federal de Educação Profissional, 
Científica e Tecnológica. A deflagração do movimento paredista está prevista para o 
dia 11 de novembro e tem como centro denunciar os ataques do governo golpista, 
tais como: PEC 55 (antiga PEC241), Reformas do Ensino Médio, da Previdência 
e Trabalhista e projetos de Escola Sem Partido.

#07deNovembro: Fórum Gaúcho em Defesa da 
Escola Pública, Classista e Democrática é lançado

Com a mesa composta por Rejane Oliveira e Osni Rodrigues, entidades 
lançaram no dia 7 de novembro o Fórum Gaúcho em Defesa da Escola Pública, 
Classista e Democrática. O evento foi lançado com a fala da professora Laura Souza 
Fonseca, que contou ao público presente o histórico de lutas do Encontro Nacional 
de Educação, onde destacou a importância do ENE não ser apenas uma série de 
eventos a cada 2 anos, mas sim um projeto de construção de uma nova educação.

Estudantes saem do campus Pelotas e ocupam reitoria

Assembleia Geral aprova Greve no Sinasefe-IFSul

Plenária do Sinasefe aprova Greve Nacional

Sinasefe-IFSul visita campi ocupados por estudantes



#11deNovembro: Greve unificada 
com estudantes mobiliza servidores do 
IFSul em todo o estado

A sexta-feira, 11 de novembro, foi Dia de Greve Geral 
Unificada em todo o país. Trabalhadores, estudantes e sociedade 
tomaram as ruas, pararam bancos, ônibus e o comércio em 
diversas localidades. A luta contra a PEC 55, ou PEC do Fim 
do Mundo,  unificou e tem tomado as ruas, demonstrando ao 
governo que haverá resistência contra os ataques e as sucessivas 
tentativas de retirada de direitos. Os sindicalizados do Sinasefe-
IFSul participaram e auxiliaram na organização dos atos em 
diversas cidades do estado. Foram realizadas marchas e/ou aulas 
públicas nas cidades de Bagé, Camaquã, Passo Fundo, Pelotas, 
Porto Alegre, Santana do Livramento e Venâncio Aires. Na 
capital, uma audiência pública sobre a PEC lotou o auditório da 
Assembleia Legislativa. Fizeram parte da mesa o reitor do IFSul, 
Marcelo Bender, e a representante do movimento #OcupaIFSul, 
Manu Schonhofen, que emocionou e foi aplaudida de pé pela 
plenária com a fala.

#16deNovembro: Audiência pública 
em Pelotas discute PEC 55

No dia 16 de novembro, a Câmara de Vereadores de Pelotas 
promoveu a segunda audiência pública para discussão da Proposta 
de Emenda à Constituição 55/2016. Em outubro, a casa realizou 
um primeiro debate sobre o tema, que resultou em uma moção 
de rejeição à PEC, elaborada pelos vereadores. Nesta segunda 
audiência, foi criada uma comissão, composta pelos vereadores 
Marcus Cunha e Ricardo Santos, para ir à Brasília apresentar 
aos parlamentares a contrariedade à proposta.  Após a audiência, 
servidores e estudantes realizaram um almoço de confraternização 
do movimento paredista, na sede do Sindicato. Durante a tarde, 
foi realizada uma reunião para discussão da Medida Provisória 
746, que altera o ensino médio.

#25deNovembro: Dia Nacional de Luta pelo 
Fim da Violência Contra a Mulher termina com 
ato no INSS e repressão policial

O Dia Nacional de Lutas, Greves, Paralisações e Protestos, convocado 
pelas centrais sindicais, lotou as ruas das principais cidades do país, no dia 25 
de novembro. Em Pelotas, a mobilização teve como pauta central a luta das 
mulheres contra a retirada de direitos e o fim da violência contra a mulher. A 
atividade foi organizada pela Frente Pelotense em Defesa dos Serviços Públicos, 
das Conquistas Sociais e Trabalhistas.

#29deNovembro: Dia Nacional de Luta tem 
vigília contra a PEC 55 em Pelotas

A sexta-feira, 29, foi marcada por manifestações, em todo o país, contra 
a aprovação da PEC 55 no Senado. Movimentos sociais e sindicais estiveram 
unidos, novamente, para protestar contra os ataques do governo de Michel 
Temer, que avançam com o apoio do legislativo. Em Pelotas, a Frente Pelotense 
em Defesa dos Serviços Públicos, das Conquistas Sociais e Trabalhistas organizou 
uma grande vigília para acompanhar ao primeiro turno de votação da PEC 55 no 
Senado. A atividade foi realizada no Largo do Mercado Público e contou com o 
apoio e presença da população pelotense. O Sinasefe-IFSul participou, também, 
da Caravana Nacional contra a PEC 55, realizada em Brasília. O Sindicato enviou 
um ônibus com estudantes e uma delegação de servidores, que participaram da 
intensa agenda de mobilização na capital federal.
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Audiência na Camarâ em Pelotas discute PEC 55

Mobilização em Pelotas contra a PEC 241

Dia de Luta tem mobilização em todo o Estado
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#06deDezembro: Comando de Greve e 
Sinasefe-IFSul promovem reunião com 
a comunidade acadêmica

No dia 6 de dezembro, o Comando de Greve do IFSul e o 
Sinasefe-IFSul promoveram uma reunião com a comunidade 
acadêmica do campus Pelotas. A atividade reuniu servidores, 
pais e estudantes, no auditório do campus Pelotas, para dialogar 
sobre o movimento de Greve 2016, iniciado em 31 de outubro, as 
mobilizações da categoria e o movimento de ocupação.

#08deDezembro: Estudantes realizam 
protesto em frente ao campus Pelotas

O movimento #OcupaIFSul realizou ato, no dia 8 de 
dezembro, em frente ao IFSul campus Pelotas. Estudantes lutam 
contra a aprovação da PEC 55, que congela o orçamento de 
setores como saúde, educação e assistência social por 20 anos, e 
contra a repressão sofrida durante o movimento de ocupação do 
campus.

#10deDezembro: Sinasefe-IFSul 
realiza Festa de Final de Ano

A tradicional festa de final de ano do Sindicato, realizada no 
dia 10 de dezembro, no Clube Centro Português Sede Campestre, 
reuniu centenas de sindicalizados e familiares em um momento de 
confraternização e reflexão da categoria sobre o ano que passou.

#13deDezembro: Aprovação da PEC 55 é 
marcada por protestos em todo o país

A terça-feira, 13, foi marcada por grandes mobilizações pelo país contra 
a aprovação da PEC 55. Surpreendidos por uma manobra do Senado para 
aceleração da votação, a maioria dos atos iniciaram após a aprovação da PEC 
por 53 votos a 16. Com velas em mãos, os movimentos sociais e sindicais de 
Pelotas realizaram o enterro simbólico da educação, saúde e assistência social 
brasileira. Seus assassinos, os Senadores que votaram a favor da PEC 55 e 
sentenciaram o povo à miséria. Em Porto Alegre, mais uma vez, o cenário foi 
de guerrilha, com uma polícia repressiva seguindo ordens de acabar com toda 
e qualquer forma de resistência.

Reunião com a Comunidade Acadêmica

Protesto do #OcupaIFSul em Pelotas

Aprovação da PEC 55 é marcada por protestos

Festa de final de ano do Sinasefe-IFSul



#14deDezembro: #14deDezembro: 
Assembleia Geral aprova Fim do 
movimento de Greve

A assembleia geral do Sinasefe-IFSul desta quarta-feira, 14, 
aprovou por ampla maioria o término do movimento de Greve, 
a partir do dia 19 de dezembro, e início imediato de estado de 
Greve. Os servidores fizeram uma avaliação do movimento, 
marcado pela união entre estudantes, docentes e técnicos para 
a construção da mobilização, que teve como principal ganho a 
aproximação e a conscientização da população sobre os ataques 
do governo contra a sociedade brasileira.

#16deDezembro: Sinasefe-IFSul 
oferece festa de natal para as crianças

Pela primeira vez o Sindicato realizou uma festa especial para o 
público infantil. A Festa de Natal das Crianças do Sinasefe-IFSul 
reuniu, no dia 16 de dezembro, servidores e familiares no salão 
Big Fest, onde puderam desfrutar de brinquedos, distribuição de 
presentes e a visita do Papai Noel.

#29deDezembro: Sinasefe-IFSul 
integra Fórum das Entidades Sindicais 
e Associações de Camaquã e Região

O Sinasefe-IFSul participou, no dia 29 de dezembro, da criação 
do Fórum das Entidades Sindicais e Associações de Camaquã e 
Região. A reunião, realizada na Associação dos Aposentados e 
Pensionistas de Camaquã - AAPCAM, contou com a presença 
do Sindicato dos Bancários; Associação dos Aposentados de 
Camaquã; Sindicato dos Municipários (SIMUCA); Sindicato da 
Alimentação; 42º Núcleo do CPERS; SINTRAF Agricultores; 
Sinasefe-IFSul e Sindicato dos Trabalhadores Rurais.
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Confraternizações 
encerram as atividades de 

2016 do Sinasefe-IFSul

Duas grandes confraternizações marcaram o 
encerramento das atividades de 2016 do Sinasefe-
IFSul. A tradicional festa de final de ano do Sindicato, 

realizada no dia 10 de dezembro, no Clube Centro Português 
Sede Campestre, reuniu centenas de sindicalizados e familiares 
em um momento de confraternização e reflexão da categoria sobre 
o ano que passou. A festa contou com uma grande estrutura para 
as crianças, com brinquedos infláveis, recreacionistas, palhaço, 
Papai Noel e mágico. Além do tradicional jantar, os servidores 
puderam desfrutar de um grande sorteio de prêmios e danças ao 
som da discoteca Master Som.

 Pela primeira vez o Sindicato realizou uma festa especial 
para o público infantil. A Festa de Natal das Crianças do 
Sinasefe-IFSul, realizada no dia 16 de dezembro, no salão Big 
Fest, foi um sucesso entre os pequenos que puderam desfrutar 
de brinquedos, distribuição de presentes e a visita do Papai Noel. 
Para a coordenadora de ação do Sinasefe-IFSul, Maria Lúcia 
Monteiro, a festa foi um momento ímpar e de muita emoção, “a 
alegria nos olhos das crianças e dos adultos foi revigorante e estes 
momentos são indispensáveis para nos fortalecer como entidade 
e como uma grande família”.

Assembleia aprova o fim da Greve do Sinasefe-IFSul

Sinasefe-IFSul realiza festa das crianças
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Estudantes ocupam escolas por todo o 
país contra os ataques à educação

Nada será como antes após a “primavera estudantil” de 
2016. Em meio a um ano  de incertezas e repressão, o 
movimento estudantil deu uma lição de organização e 

mobilização, liderando o país no movimento de resistência pós-
golpe e contra os ataques que passaram a ser arquitetados pelo 
governo ilegítimo.

 Iniciado no Paraná, que chegou a ter mais de 80% das 
escolas públicas estaduais ocupadas, a primavera estudantil se 
espalhou pelo Brasil como pólvora. Demonstrou a disposição 
de estudantes e servidores - que imediatamente iniciaram seus 
movimentos de greve - para a luta contra as atrocidades do 
Ministro da Educação de um governo que não representa o povo.

 Diante de uma gestão absolutamente descomprometida 
com a educação - cujas medidas iniciais incluíram corte de verbas, 
encerramento de programas e uma grande tendência privatista - 
os estudantes se viram forçados a organizar um movimento de 
resistência, após o anúncio de dois projetos - a MP da reforma 
do ensino médio e a PEC 55 - colocarem a educação pública, 
gratuita e de qualidade mais uma vez em cheque.

 Foi exatamente neste contexto que estudantes de todo o 
país iniciaram uma jornada de ocupações, que marcou o segundo 
semestre de 2016 como exemplo de resistência, compromisso com 
a educação e com o patrimônio público. Ainda assim, o cenário 
enfrentado por estes jovens foi de violenta repressão policial, 
resistência institucional, em diversas instituições, além de uma 
guerra midiática, que tentou demonizar o movimento e colocar a 
população contra os jovens.

 No Rio Grande do Sul, os estudantes travaram o bom 
combate, ocuparam escolas, institutos e universidade. Auxiliaram 
na construção de um movimento unificado com a Greve dos 
servidores, que viria a seguir. No IFSul, foram seis unidades 

ocupadas: Bagé, Camaquã, Charqueadas, Pelotas, Reitoria e Sapucaia do Sul. 
O campus Pelotas foi o segundo a ser ocupado pelos estudantes, no dia 16 
de outubro, e foi um movimento marcado pela resistência e superação das 
diversas barreiras que lhes foram impostas. Após serem expulsos judicialmente 
do campus, os jovens ocuparam o prédio da reitoria. Mesmo após o fim das 
ocupações, o grupo permaneceu ativo, organizando e participando de diversas 
manifestações ao lado dos servidores. 

Tendo o compromisso com a qualidade da educação como eixo central 
do movimento, os estudantes cobraram firmemente de servidores e gestão 
o apoio necessário para a construção e manutenção deste. O movimento 
também foi marcado pela grande rede de suporte formada pelos alunos dos 
diversos campus do Instituto. Além de participar das atividades promovidas 
pelo Sindicato, os estudantes frequentemente visitavam as demais ocupações 
e promoviam atividades unificadas do movimento.

 Embora as maldades do governo ilegítimo coloquem em risco direitos 
conquistados com anos de luta dos trabalhadores, elas revelam também uma 
realidade bastante inconveniente àqueles que ocupam o poder, o povo tem 
o poder de se unir e essa união é capaz de promover grandes revoluções. Em 
2016 começou a primavera estudantil, mas a resistência continua. Não temos 
nada a temer, que venha a luta.



Seção IFSul promove Encontro 
Regional Sul do Sinasefe

Nos dias 21, 22 e 23 de outubro, a Seção IFSul realizou o 
Encontro Regional Sul 2016 do Sinasefe Nacional. A 

realização do evento na cidade de Pelotas foi aprovada pela 144ª 
Plenária Nacional do Sindicato, bem como os eixos temáticos do 
evento. Com o tema central “O desmonte do estado e os ataques à 
Educação e aos trabalhadores”, servidores da educação de diversas 
seções da região sul do país discutiram os desafios e as perspectivas 
para a categoria.

A partir de seis mesas temáticas o encontro abordou, de 
uma maneira didática e crítica, uma série de temas sensíveis aos 
trabalhadores, que pautaram as mobilizações e greves do ano. 
Na abertura do encontro, Fabiano Faria (Sinasefe Nacional) e 
Vitor Dias (Sinasefe-IFSul) apresentaram um panorama geral 
da conjuntura atual e dos desafios postos à classe trabalhadora. 
Os sindicalistas destacaram a necessidade do empoderamento da 
sociedade, especialmente através da ocupação dos espaços públicos e 
dos meios de comunicação. Para Vitor Dias, “sem combater a mídia 
hegemônica, não há condições de se fazer a disputa ideológica”.

Na mesa “História do ensino técnico, dos Institutos e a 
conjuntura atual”, Ricardo Velho (IFC) apresentou um breve 
resgate histórico sobre a criação e expansão do ensino técnico no 
Brasil, demonstrando como essa história aparece marcada por 
uma visão de condicionamento das classes. Uma educação técnica 
profissionalizante e libertadora é vista como uma ameaça para quem 
o vê apenas como formação de mão de obra. Um operário que pensa 
é ruim para o patrão e, portanto, a escola que forma esta trabalhador 
também passa a ser. 

Fernando Penna (UFF) e Jailson Santos (UFRJ) comandaram a mesa 
“Aparelhamento do estado e ataques à educação”, que debateu a educação 
enquanto um aparelho de controle da sociedade, utilizado pelo estado e 
pelas classes dominantes. Assim, investir na construção de uma educação 
pública, gratuita e de qualidade não atende aos interesses dos mais 
liberais. Sempre que um governo ou os interesses econômicos das camadas 
dominantes estiverem fragilizados, a educação será muito provavelmente 
vítima de ataques.

Os coordenadores do Sinasefe-IFSul, Osni Rodrigues e Francilon 
Simões, conduziram a discussão sobre a Proposta de Emenda Constitucional 
55 (antiga PEC 241) e o Projeto de Lei 257, que representam uma parte 
considerável do chamado “Ajuste Fiscal” do governo. Os projetos, embora 
distintos, se complementam na proposta de estado mínimo, fazendo com 
que a classe trabalhadora e a população mais carente pague a conta do ajuste 
fiscal, favorecendo banqueiros e o mercado financeiro. 

A mesa “Desafios e perspectivas para a carreira dos trabalhadores da 
educação” teve como membros o sindicalista do Sinasefe IFES, Aliomar 
Silva; o representante do Sinasefe Nacional, Fabiano Faria (Sinasefe 
Nacional) e o Pró-reitor de Gestão de Pessoas do IFSul, Nilo Campos. Com 
o objetivo de elucidar questões históricas e outras que se apresentam nesta 
nova conjuntura, os palestrantes buscaram apresentar um panorama geral 
da carreira no instituto, a partir da perspectiva de técnicos, docentes e da 
gestão. 

O auditor Público Externo do Tribunal de Contas do Estado do Rio 
Grande do Sul, Amauri Perusso, e o advogado e vereador da cidade de 
Pelotas, Marcus Cunha, abordaram a “A dívida pública e a exploração dos 
trabalhadores”. Buscando apresentar um paralelo entre a dívida pública e 
as medidas que penalizam os trabalhadores e a sociedade como um todo. 
Cunha destacou sobre a necessidade de se olhar para a dívida pública como 
o grande gargalo da sociedade atual, mas que tem solução, ela apenas não 
atende aos interesses do sistema financeiro e do estado, favorecido por esse 
sistema. 

O professor de Filosofia do IFSul Campus Bagé, Nei Fonseca, foi o 
encarregado pelo encerramento o Encontro Regional Sul. Com a premissa 
“Considerações sobre Política e Educação em “Tempos Sombrios”, Nei 
fez uma retomada geral do encontro e aprofundou a discussão sobre ser 
educador em tempos de Reforma do Ensino Médio e Escola Sem Partido.

Abertura do Encontro Regional Sul 2016

Debate sobre a dívida pública nacional

Primeiro dia do Encontro Regional Sul


