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30º CONSINASEFE
Sindicato elege nova diretoria, mas organização 
do congresso atropela, novamente, no debate 
de teses. | Página 04

II ENCONTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO

Sinasefe-IFSul tem expressiva participação na 
organização e realização das etapas Municipal e 
Estadual do II ENE. | Página 04
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Editorial
Vivemos tempos estranhos. Tempos em que 

vemos um processo de impeachment ser construído 
por interesses políticos, muitos deles escusos, em 
detrimento de questões jurídicas. Tempos em que 
a recente história da luta pela democracia do Brasil 
é esquecida. Tempos de instabilidade democrática. 
Tempos difíceis. Neste contexto, o funcionalismo 
público sobre mais um arrocho, ou seja, a conta da 
dívida pública será paga por nós, servidores públicos. 
Resta-nos pouco tempo para lutar, até o dia 10 de 
junho, mais precisamente, quando esta nova ameaça 
(PL257) deve ser votada.Este preconiza o fim de 
direitos arduamente conquistados, ao longo de muitos 
anos - como o congelamento de salários, a suspensão de 
concursos públicos, o plano de demissões voluntárias, 
o fim da possibilidade de progressões na carreira, entre 
outros. Temos que reagir a essa vergonha que nos está 
sendo imposta. Além desta, um outra ameaça começa 
a ser construída pelos estados é o “Escola sem Partido”. 
Este PL, que possui um caráter fortemente ideológico, 
proíbe a discussão de temas fundamentais para a 
sociedade dentro da escola, entre eles, política. Dessa 
forma, é possível a criminalização dos trabalhadores 
em educação, que ousam abordar temáticas de cunho 
político no interior da escola. Tempos lamentáveis. 
Tempos de criminalizar ao invés de conscientizar. 
Tempos em que alunos, trabalhadores da educação e 
empobrecidos são criminalizados, são agredidos, são 
perseguidos. Espelhemo-nos na luta dos secundaristas 
de São Paulo, que sem medo ocuparam escolas, foram 
às ruas, ganharam apoio da sociedade. Tempos de 
clamar. Tempos de levantar. Tempos de lutar. Lutar 
pela dignidade dos trabalhadores e pela garantia 
de seus direitos. É chegado o momento em que 
teremos que fazer escolhas profundas. Escolheremos 
a classe trabalhadora! Escolheremos o bom combate! 
Lutaremos incansavelmente por nossos direitos! Nossa 
força está na unidade de nosso movimento! Todos, 
homens e mulheres, devemos nos sentir convocados à 
luta! O tempo é este! União classista já! 

Gestão União Classista!

Mural

Nova Diretoria Do SiNDicato realiza 
primeira reuNião com o reitor

No dia 25 de abril, coordenadores do Sinasefe-IFSul realizaram a 
primeira reunião da nova gestão com o reitor do IFSul e Presidente 
do CONIF, Marcelo Bender. No encontro, foram abordados temas 
sensíveis aos servidores, como o ponto eletrônico e os novos laudos de 
insalubridade e periculosidade. 

O Sinasefe-IFSul solicitou a Bender, no papel de presidente do 
CONIF, apoio às pautas de extensão do RSC para TAEs e aposentados 
e de assinatura do acordo de Greve. 

Enquanto reitor, Bender se comprometeu de, até 9 de maio, 
recompor a CPPD para que seja dada continuidade aos processos de 
avaliação do RSC. 

Por fim, o reitor destacou a importância da ação sindical neste difícil 
momento para os trabalhadores. Segundo sua leitura, será necessário 
muita mobilização e união para combater os ataques que estão por vir.

SiNaSefe-ifSul apreSeNta NovoS 
repreSeNtaNteS

Foram apresentados na Assembleia Geral, do dia 20 de abril, 
os novos representantes do Sinasefe-IFSul na CIS, CONSUP e 
Comissão de Discussão do Regimento do Campus Pelotas. 

Osni Rodrigues, é o novo representante do Sindicato na Comissão 
Interna de Avaliação (CIS) e Stela Maris Lopes fica como sua 
suplente. Stela representará o sindicato, também, na Comissão de 
Discussão do Regimento do IFSul Campus Pelotas, na qual Daiani 
Luche será suplente. No CONSUP, Maria Lúcia Monteiro é a nova 
representante do Sinasefe-IFSul e Caciane Mesko será sua suplente.

No dia 16 de abril, o Conselho de Representantes 
de Base do Sinasefe-IFSul se reuniu pela primeira 

vez com a nova diretoria do Sindicato. Na reunião, foram 
discutidos temas como mudança nos laudos de Insalubridade 
e Periculosidade; e a substituição de Conselheiros que passam 
a compor a Diretoria do Sindicato.

O primeiro ponto de pauta “Insalubridade e Periculosidade” 
foi apresentado pelo assessor jurídico do Sindicato, Rubens 
Vellinho. Ele explicou a alteração dos laudos e como 
muitos servidores acabaram prejudicados pelos mecanismos 
excludentes que foram criados. Como os laudos são bastante 
específicos, a orientação é que os servidores lesados procurem 
individualmente a assessoria para avaliar o caso. 

| Deslocamento de Viagens
O Conselho de Base iniciou a discussão sobre a alteração da 

metodologia do pagamento dos deslocamentos dos servidores 
em viagem pelo Sindicato. Atualmente, os sindicalizados 
recebem um valor médio que deve ser justificado com notas 
fiscais no retorno do servidor. 

A nova diretoria do Sinasefe-IFSul está avaliando a criação 
de um sistema de tabelas, no qual o servidor receberia um valor 
fixo para o deslocamento, que não precisaria ser declarado - a 

coNvêNio com a uNioDoNto já eStá 
DiSpoNível para SiNDicalizaDoS

Os sindicalizados do Sinasefe-IFSul já podem solicitar a adesão 
ao convênio com a Uniodonto. A parceria do Sindicato com a 
operadora de serviços odontológicos garante o convênio nacional 
para os sindicalizados com o preço R$21,90 por usuário. Somente 
em Pelotas são 35 profissionais cadastrados, além de diversos outros 
na região. Os planos são extensíveis para dependentes e podem ser 
solicitados diretamente na secretaria do Sindicato. 
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Gestão União Classista: Nova Diretoria 
Do SiNaSefe-ifSul toma poSSe

a nova diretoria do Sinasefe-IFSul, biênio 2016-
2017, e integrantes do Conselho Fiscal do 
Sindicato tomaram posse, no dia 8 de abril. A 

cerimônia ocorreu durante a Assembleia Geral, na Sede do 
Sindicato. Prestigiaram o evento novos e antigos membros 
da diretoria, sindicalizados, colaboradores do Sinasefe-IFSul 
e representantes da ADUFPel e ASUFPel.

Gestão União Classista
Esta é a primeira diretoria que assume o Sindicato 

após a alteração do regimento que extinguiu as eleições 
proporcionais. Com isso, a chapa União Classista assume 
integralmente a gestão do Sindicato. O grupo defende um 
sindicalismo classista, que luta pela união sindical em todas 
as esferas e a consolidação do multicampismo no Sindicato.

Organização das pastas
No dia 9 de abril, a nova diretoria do Sindicato realizou a 

sua primeira reunião geral, na qual definiu a distribuição dos 
cargos na nova gestão. Pela primeira vez, o Sinasefe-IFSul terá 

na composição de seu Colegiado de Ação apenas mulheres. Mais 
uma vez, o Sindicato se mostra pioneiro no avanço da diversidade 
de gênero, realidade ainda muito distante para diversas entidades.

Na reunião, foram discutidas, ainda, questões pertinentes à 
organização do trabalho, comunicação e a participação do Sindicato 
nos próximos eventos e mobilizações.

Novos coordenadores do Sinasefe-IFSul são 
empossados em Assembleia Geral.

Conselho de Base: repreSeNtaNteS realizam primeira 
reuNião com a Nova Diretoria Do SiNaSefe-ifSul

No dia 16 de abril, o Conselho de Representantes 
de Base do Sinasefe-IFSul se reuniu pela primeira 

vez com a nova diretoria do Sindicato. Na reunião, foram 
discutidos temas como mudança nos laudos de Insalubridade 
e Periculosidade; e a substituição de Conselheiros que passam 
a compor a Diretoria do Sindicato.

O primeiro ponto de pauta “Insalubridade e Periculosidade” 
foi apresentado pelo assessor jurídico do Sindicato, Rubens 
Vellinho. Ele explicou a alteração dos laudos e como 
muitos servidores acabaram prejudicados pelos mecanismos 
excludentes que foram criados. Como os laudos são bastante 
específicos, a orientação é que os servidores lesados procurem 
individualmente a assessoria para avaliar o caso. 

| Deslocamento de Viagens
O Conselho de Base iniciou a discussão sobre a alteração da 

metodologia do pagamento dos deslocamentos dos servidores 
em viagem pelo Sindicato. Atualmente, os sindicalizados 
recebem um valor médio que deve ser justificado com notas 
fiscais no retorno do servidor. 

A nova diretoria do Sinasefe-IFSul está avaliando a criação 
de um sistema de tabelas, no qual o servidor receberia um valor 
fixo para o deslocamento, que não precisaria ser declarado - a 

exemplo do que ocorre no serviço público. O objetivo é reduzir a 
burocracia e evitar eventuais problemas na declaração de gastos.

| PLP 257
O grupo realizou uma breve discussão sobre a construção da 

mobilização contra o PLP 257, que foi destacado como uma das 
principais ameaças aos servidores atualmente. 

Alguns representantes informaram que já iniciaram a discussão 
em seus campus. Um dos pontos mais preocupantes, destacado 
por Santana do Livramento, é a suspensão dos concursos para 
professores por até 48 meses, afetando diretamente funcionamento 
dos institutos, especialmente das unidades em expansão.

O grupo acordou em aprofundar o debate em todos os campus 
e estruturar a mobilização para paralisações futuras. O Sinasefe-
IFSul está atuando na produção de materiais de apoio para estas 
discussões e na organização de atividades para qualificar o debate.

Novos Representantes
Com a saída de alguns Conselheiros de Base para compor a 

nova diretoria do Sinasefe-IFSul, foi acordado que serão realizadas 
eleições extraordinárias para a substituição dos representantes. Os 
novos serão eleitos exclusivamente nos campus onde existe vacância 
do cargo, concluindo os mandatos já em andamento.
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sinasefe-ifsUl tem expreSSiva participação NaS 
etapaS muNicipal e eStaDual Do  ii ene

Com 26 delegados, o Sinasefe-IFSul participou 
da organização, das Mesas Temáticas e dos 

Grupos de Discussão da Etapa Estadual do II 
Encontro Nacional de Educação. 

| Etapa Municipal
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.

Os ataques à educação, cada vez mais fortes, bem como o 
fortalecimento da união de sindicatos, entidades, coletivos e pessoas 
ligadas à defesa desse direito social foram pontos norteadores do 
debate. 

Durante a tarde, foram organizados dois grupos temáticos 
para a discussão. O primeiro: Gestão; financiamento; avaliação; 
trabalho e formação docente e o segundo: Acesso e permanência; 
gênero, sexualidade e questões étnico raciais. Na plenária final, os 
grupos apresentaram os encaminhamentos dos debates, que foram 
enviados para a Etapa Estadual do II ENE.

| Etapa Estadual
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). 
O encontro discutiu propostas sobre a educação pública brasileira, 
que serão apresentadas no II ENE, que será realizado em Brasília 
(DF), de 16 a 18 de junho deste ano, com o mote “Contra o ajuste 
fiscal e a dívida pública – por um projeto classista e democrático 
de Educação”.

Com 26 delegados, o Sinasefe-IFSul foi um dos sindicatos 
com maior representatividade no Encontro. Além de expressiva, a 
delegação foi extremamente ativa, participando da organização do 
evento, na composição de diversas mesas temática e na coordenação 
dos grupos de discussão. 

Durante os três dias de encontro, foram realizadas mesas 
temáticas e reuniões de grupos de trabalho para debater os 
eixos previstos para o II ENE: financiamento; gestão; avaliação; 
gênero, sexualidade, orientação sexual e questões étnico-raciais; 
meio ambiente; acesso e permanência; trabalho e formação dos 
trabalhadores e das trabalhadoras da educação. No último dia 
(23), a plenária final sistematizou as discussões dos grupos em um 
documento, que será remetido ao encontro nacional.

30º CONSINASEFE elege 
nova DN, mas suprime 
debate de teses

O 30º CONSINASEFE foi o maior 
congresso da história do Sinasefe - reunindo 
513 delegados de 69 bases - o fórum elegeu a 
nova diretoria que irá comandar o sindicato 
até 2018. Um momento importante para 
a democracia em nosso sindicato, mas que 
deveria ser, também, dedicado à reflexão sobre a 
entidade que temos e o momento que vivemos.

Um importante instrumento de reflexão 
de nosso sindicato é o caderno de teses. 
Este elemento fundamental em todos os 
congressos nacionais, mas que infelizmente 
vem sendo ceifado por interesses políticos 
e pessoais daqueles que organizam estes 
encontros.

A exemplo do 28º e 29º, o 30º Congresso 
teve o debate de teses atropelado e, mais 
uma vez, jogado para o próximo Congresso 
Nacional. O “maior congresso” perdeu a 
oportunidade de realizar o maior debate de 
teses já feito. Com diversos representantes de 

todos os cantos do país, o debate teria sido 
um momento único e histórico para nosso 
sindicato. Perdeu o Sindicato, perdemos 
todos. Uma perda enorme para todas as bases, 
que se mobilizaram para levar delegações 
expressivas.

O Sinasefe-IFSul, mais uma vez, teve uma 
expressiva participação no Congresso. Foram 
27 delegados, que representaram as discussões 
realizadas em nosso sindicato e cobraram 
da DN mais respeito e compromisso com 
as bases, especialmente na organização dos 
Congressos.

...


