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

SINASEFE-IFSUL PARTICIPA DE ATOS NO DIA 
NACIONAL DE PARALISAÇÕES

REUNIÃO DO CONSELHO DE BASE FEZ 
ANÁLISE DE CONJUNTURA E AVALIAÇÃO 
DA CAMPANHA NACIONAL DOS SPF

Reunião encaminhou a mobilização do dia 
29/5 e debate sobre movimento grevista. P. 3

PLENA 131º APROVA INDICATIVO DE 
GREVE NACIONAL PARA SEGUNDA 
QUINZENA DE JULHO

Uma nova Plena, nos dias 4 e 5 de julho, 
deverá organizar o movimento.  P. 3



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 (Marinês Aldeia 
dos Santos), Aposentados (Tolentina Rodrigues)
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Primeiros passos para criação da Revista do SINASEFE

A seção sindical do SINASEFE/IFSul 
tem participado das discussões 

para elaboração da Revista do SINASEFE 
(Nacional). As discussões sobre a revista 
tornaram-se destacadas no encontro do GT 
de Políticas Educacionais e Culturais, que 
ocorreu nos dias 9 e 10 de outubro de 2014, 
em Brasília. Neste encontro foi demarcado 
um espaço para alinhar as propostas e os 
objetivos da revista, na nona edição do 
Seminário Nacional de Educação, que 
ocorreu em Porto Seguro-BA, de 23 a 26 de 
abril deste ano. O 9º Seminário Nacional 
de Educação foi convocado em agosto do 
ano passado, na 126ª PLENA, e desde lá a 
Pasta de Políticas Educacionais e Culturais, 
junto à Direção Nacional do SINASEFE, 
organizou a estrutura do Seminário, 
destacando o tema “Rede Federal de 
Educação Básica, Profissional e Tecnológica: 
onde estamos e o que queremos?”. No 
referido Seminário, ocorreu a reunião do0 
Grupo de Trabalho 11, que privilegiou o o 
debate sobre a Revista do SINASEFE. As 
atividades foram coordenadas pelo professor 
Nei Fonseca (IFSul/Câmpus Bagé). Nesta 
reunião elaborou-se, entre os participantes 
do GT 11, uma dinâmica de trabalho para 
a criação do primeiro exemplar da revista, 
dessa maneira, torna-se destacado algumas 
direções e procedimentos de trabalho: a) A 
revista deve ser um instrumento a serviço 
da “Construção da Rede que queremos”; 

b) O primeiro número da revista terá 
como tema: A Rede: Onde estamos e o 
que queremos; c) Está sendo sugerida a 
criação de uma Comissão para encaminhar 
as primeiras atividades concernentes à 
elaboração do primeiro número da revista 
composta por três membros do Conselho 
Editorial indicado pela 129ª Plena e que 
participaram da reunião do GT 11, quais 
sejam: Nei Fonseca (IFSul), Georges Rocha 
(IFBa) e Renato Dagnino (Unicamp) - 
e um membro da Direção Nacional do 
SINASEFE; d) O “documento síntese” do 9º 
Seminário de Educação será encaminhado 
às Bases pela Direção Nacional, adicionado 
de um texto produzido pela Comissão 
cujo objetivo será provocar a reflexão e os 
comentários sobre o “documento síntese”. 
Esse texto salientará pontos do “documento 
síntese” especialmente relevantes para 
o objetivo da revista: “Construção da 
Rede que queremos”; e) Desta forma, 
se espera que as Bases se manifestem 
expressando suas opiniões a respeito 
desses pontos e, inclusive, encaminhando 
informações que permitam conformar um 
diagnóstico a respeito de “onde estamos”. 
Adicionalmente, este texto deverá estimular 
as Bases a se pronunciarem de forma mais 
específica acerca do que gostariam de ver 
materializado na revista. Por fim, a opção 
acerca do processo de elaboração da revista, 
de natureza incremental e baseada numa 
ampla consulta a todos os integrantes da 
Rede (professores, TAEs, estudantes) se 
deve à firme intenção que ela venha a ser 
democraticamente representativa dos 
interesses da comunidade.

Nei Fonseca 
 Professor do IFSul 

Campus Bagé

Entramos numa fase importante de nosso 
movimento.

O governo vem adiando a discussão desde o 
dia 25 de fevereiro, quando protocolamos (mais de 
30 entidades de servidores federais) nossa pauta de 
reivindicação, são mais de 90 dias e nada de resposta. 
O ministro do Planejamento, Nelson Barbosa, já deu 
o tom: quer reajustar nossos salários de acordo com o 
PIB.

O PIB de 2015 vai cair, a previsão do governo é de 
menos 1%, e não existe precisão de crescimento em 
2016, assim corremos sérios risco do anúncio de um 
congelamento de salários para os próximos anos.

O ajuste fiscal cortou mais de 9 bilhões de reais da 
Educação, deixando claro que a “Pátria Educadora” é 
só retórica do governo. Nossas instituições sentem este 
corte, são verbas que não chegam e os alunos(as) não 
recebem bolsas, obras estão paradas, falta material em 
todos os laboratórios, nossas condições de trabalho 
estão PRECARIZADAS.

Não lutar pode nos custar muito caro, poderemos 
ver nossas instituições terem a qualidade ameaçada e 
nossos salários serem ainda mais corroídos pela inflação.

Participe das sua assembléias de base, mobilize seus 
colegas, vamos construir um movimento capaz de exigir 
do governo o atendimento de nossas reivindicações.

CHÁ DOS APOSENTADOS FAZ 
HOMENAGEM ÀS MÃES

No dia 28 de maio o Sinasefe-IFSul realizou 
mais um chá dos aposentados. Com destaque 

para as mães, que foram homenageadas com cartões 
e flores, o chá de maio foi mais um momento de 
descontração e confraternização dos aposentados de 
nosso Sindicato.

Aposentados



Entre os dias 25 e 28 de maio, diversos campus do 
Sinasefe-IFSul realizaram assembleias para avaliar a 

adesão à paralisação do dia 29/5 e, também, para discutir a 
campanha unificada dos SPF e o Indicativo de Greve do Sinasefe, 
encaminhado pela Plena 130º.  Além da expressiva adesão  à 
paralisação nancional do dia 29, as assembleias dos campus 
Pelotas, Santana do Livramento e da reitoria aprovaram, ainda, 
o indicativo de greve para a segunda quinzena de junho. Esta 
posição será levada pelos representantes do Sinasefe-IFSul para 
a Plena 131º, que ocorre entre os dias 13 e 14 de junho, onde 
poderá ser deflagrada a Greve Nacional no Sinasefe.

Assembleias do Sinasefe-IFSul aprovam o 
indicativo de Greve Nacional

|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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Plena 131º aprova indicativo de Greve 
Nacional para segunda quinzena de julho

O Sinasefe Nacional realizou, entre os dias 13 e 14 de junho, em 
Brasília, a sua 131º Plenária Nacional. Como eixo principal da 
pauta, esteve o indicativo de Greve Nacional, que foi para avaliação 

das bases após a última plena. Participaram da Plena 131º, 57 Seções Sindicais, 
97 degelados e 62 observadores. O Sinasefe-IFSul esteve representado na Plena 
por seu diretor de ação, Rogério Guimarães e por Paulo Martins e levou, como 
observadoras, as servidoras do campus Visconde da Graça, Cláudia Barreto e 
Rejane Neves.

GREVE NACIONAL
O indicativo de Greve Nacional no Sinasefe, encaminhado para avaliação das 

bases na Plena 130º, foi aprovado por ampla maioria dos delegados presentes. O 
indicativo de greve foi encaminhado para o dia 13 de julho e será precedido por 

uma nova Plenária Nacional, nos dias 4 e 5 de julho. 

Foram aprovadas, ainda, paralisações nos dias 6 
e 7 de julho, com a organização de caravanas para 
a Marcha da Educação, que ocorrerá em Brasília e a 
incorporação, pelo Sinasefe, da campanha “Lutar não 
é crime”, contra a criminalização das lutas sindicais e 
sociais. A pauta de reivindicações deste ano será uma 
atualização da versão apresentada em 2014, com a 
retirada de alguns itens já superados e inclusão de 
novas demandas.

ASSEMBLEIAS DO SINASEFE-IFSUL 
APROVAM O INDICATIVO DE GREVE

Entre os dias 25 e 28 de maio, diversos campus 
do Sinasefe-IFSul realizaram assembleias para avaliar 
a adesão à paralisação do dia 29/5 e, também, para 
discutir a campanha unificada dos SPF e o Indicativo 
de Greve do Sinasefe, encaminhado pela Plena 130º.  
Além da expressiva adesão  à paralisação nancional 
do dia 29, as assembleias dos campus Pelotas, 
Santana do Livramento e da reitoria aprovaram, 
ainda, o indicativo de greve para a segunda quinzena 
de junho. A posição foi levada pelos representantes 
do Sinasefe-IFSul para a Plena 131º.

No dia 23 de maio, o Conselho de Representantes de Base do Sinasefe-
IFSul esteve reunido novamente, em Pelotas. Eles avaliaram os 
encaminhamentos da Plena 130º do Sinasefe, o Seminário Nacional de 

Educação, entre outros pontos. A reunião iniciou com o informe do representante 
dos TAE do CAVG, Osni Rodrigues, que tem participado de diversas reuniões locais 
para pensar a construção da RSC para os TAEs. Ele esteve reunido, recentemente, 
com representantes da ASUFPel, o objetivo é unir forças com os servidores da 
Universidade Federal para fortalecer a luta pela RSC.

Agenda do Sinasefe
O grupo avaliou a participação do Sinasefe-IFSul nos próximos eventos 

importantes agendados para o segundo semestre de 2015. O primeiro é o Curso de 
Formação Política do Sinasefe – Região Sul, que ocorre em Rio Sul/SC, entre os dias 
19 e 21 de junho. No final do ano será realizado, em Brasília, o próximo congresso 
eleitoral do Sinasefe. Este encontro é de extrema importância para o Sindicato e o 
Sinasefe IFSul deverá encaminhar uma delegação expressiva para a votação. Cada 
representante campus ficou responsável, novamente, de começar a discussão sobre 

Reunião do Conselho de Base avaliou 
Campanha Nacional dos SPF

o evento em sua unidade, buscando interessados para 
constituir a delegação. 

Encontro Nacional de Educação
Os delegados do Sinasefe -IFSul no 9º Seminário 

Nacional de Educação do Sinasefe fizeram seus relatos 
sobre a sua participação e as atividades do encontro. 

Maria Lúcia e Franco Dariz, representantes da diretoria 
no evento, salientaram o protagonismo que o Sinasefe-
IFSul tem assumido nos últimos eventos do Sinasefe. 

Conselho de Base
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SINASEFE-IFSUL PARTICIPA 
DE ATOS NO DIA NACIONAL 
DE PARALISAÇÕES

A sexta-feira (29) foi marcada por paralisação das atividades em 
toda a rede federal de educação, Universidade Católica, bancos 
e transporte coletivo. Durante a manhã os trabalhadores se 

reuniram no chafariz da rua Sete de Setembro, de onde marcharam para 
convidar os comerciários para fechar os estabelecimentos e se unirem ao 
movimento.

Mesmo sob constante chuva, centenas de trabalhadores participaram 
ativamente do Dia Nacional de Paralisações que teve, ainda, diversas 
manifestações de representantes do movimento sindical, almoço na praça 
Coronel Pedro Osório e um ato de encerramento em frente a prefeitura de 
Pelotas. 

O Sinasefe-IFSul aprovou a paralisação das atividades nos campus Bagé, 
Camaquã, Pelotas, Santana do Livramento, Visconde da Graça e na reitoria. 
Dirigentes sindicais e representantes da base também participaram da 
mobilização no centro da cidade.

SERVIDORES DO CAMPUS VENÂNCIO AIRES 
DISCUTEM PAUTA DA CAMPANHA DOS SPF

Os servidores Docentes e Técnicos Administrativos do IFSul campus 
Venâncio Aires reuniram-se, no dia 28 de maio de 2015, para discutir a 
paralisação do dia 29 de maio e a Campanha Nacional dos SPF. Foi 
decidido, por ampla maioria, a não adesão ao movimento paredista, naquele 
momento. A decisão se deu, principalmente, em função do pouco tempo 
para cancelar as aulas e organizar a logística do movimento. Os servidores 
discutiram e solidarizam-se com as principais causas da paralisação nacional.

• Manutenção dos contratos CR e BR da Unimed
A ação proposta pelo Sinasefe-IFSul para impedir a migração/

adaptação do plano de saúde coletivo, foi deferida liminar para 
manter em vigor os contratos antigos.  A UNIMED ainda não 
recebeu oficialmente a ordem do Judiciário.

• Zona de Fronteira
O campus Santana do Livramento teve a primeira vitória neste 

processo, foram ajuizadas, também, ações nos campus Bagé, Jaguarão 
e Pelotas. A ação do campus Pelotas pode ser acompanhada pelo site 
http://jfrs.jus.br através do número 50033418220154047110.

• Desvio de função
O Sinasefe-IFSul encaminhou à Procuradoria da República 

solicitando que sejam feitas as devidas correções relativas aos desvios 
de funções dentro do IFSul, respeitando as regras legais atinentes.

Ações Judiciais | Sinasefe-IFSul

SINASEFE se reúne, pela primeira 
vez, com ministro da Educação

R epresentantes do Sinasefe Nacional estiveram 
reunidos, no dia 11 de junho, com o ministro 
da Educação, Renato Janine, e os secretários do 

executivo e da SETEV, Luiz Cláudio e Marcelo Feres. Este 
foi o primeiro encontro com o novo ministro e abordou, 
durante a uma hora de reunião, as reivindicações dos 
trabalhadores da Rede Federal de Educação Profissional e 
Tecnológica. 

O Sinasefe fez questão de deixar claro que as demandas 
dos trabalhadores vão muito além dos aspectos financeiros, 
contrapondo a fala inicial do ministro, que alertou sobre 
a delicada situação econômica do país. Pautas como as 
restrições para candidatura dos TAE em eleições gerais e de 
campus, a isonomia de tratamento dos docentes do EBTT 
com o magistério Superior e a concessão do Reconhecimento 
de Saberes e Competências para os aposentados não 
envolvem uma negociação financeira.

O ministro sinalizou que a SETEC tem autonomia para 
negociar alguns dos pontos da pauta, mas lembrou que as 
perspectivas de negociação salarial apontam apenas para 
2016, quando o governo espera uma retomada econômica. 
Por outro lado, o ministro do Planejamento, Orçamento 
e Gestão, Nelson Barbosa, afirmou, em entrevista no dia 
11/06, que o governo espera por uma definição do reajuste 
do Executivo para negociar com os diversos poderes os seus 
reajustes.

Negociação


