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Trabalhadores em Todo o 
país mobilizados conTra 

os aTaques do governo
 Paralisação e mobilizações marcaram 

as últimas semanas no País.

Diante de uma conturbada conjuntura, com um governo 
enfraquecido e que tenta, desesperadamente, salvar-se 

sangrando a população brasileira, os trabalhadores estão mobilizados, 
tomando as ruas e mostrando que não irão se entregar. Com pautas 
como a defesa da democracia, dos serviços públicos, do patrimônio 
nacional e dos direitos dos trabalhadores, movimentos sociais e sindicais 
mobilizaram o país nos dias 23 e 30 de maio e 07 de junho. 

23 de maio: dia de mobilização em defesa da Rede fedeRal
O dia 23 de maio foi marcado pelo diálogo e pela receptividade 

da comunidade acadêmica ao movimento de luta em Defesa da Rede 
Federal. Com distribuição de panfletos nos turnos da manhã, tarde 
e noite, representantes do Sinasefe-IFSul aproveitaram o momento 
para dialogar com servidores e estudantes sobre a atual conjuntura  
nacional e sobre os ataques à educação pública.

30 de maio: TRabalhadoRes em defesa da democRacia
Os trabalhadores de Pelotas, organizados por entidades sociais, 

sindicais e políticas, realizam um grande ato unificado, no dia 
30 de maio. Em Pelotas, o Dia Nacional de Lutas reuniu mais 
de duas mil pessoas em torno das pautas: Redução do preço dos 
combustíveis e gás de cozinha; Petrobras 100% pública e estatal. 
Não às privatizações e às parcerias público-privadas; Contra as 
reformas do Temer e o teto de gastos; Fora Temer! Em defesa da 
democracia. Ditadura nunca mais!

Acesse: www.sinasefeifsul.org.br/

07 de Junho: dia de mobilização é maRcado 
poR ampla adesão na base do sinasefe-ifsul

O Dia Nacional de Mobilização de 07 de junho, 
convocado pelo Fonasefe e Fonacate, foi marcado 
por uma série de atividades na base do Sinasefe-
IFSul. Em Bagé, Jaguarão e Pelotas foram realizados 
atos públicos, com distribuição de materiais e 
diálogo com a comunidade local. Em Sapucaia do 
Sul, três aulas públicas debateram o papel da mídia 
na conjuntura atual com a comunidade acadêmica. 
A data contou, ainda, com atividades diversificadas 
nas principais cidades do Brasil. Em Brasília, foram 
realizados dois atos em frente ao Ministério do 
Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (MPDG).

Considerando os acontecimentos ocorridos nos 
últimos dias e a instabilidade provocada pela falta de 
combustíveis e desabastecimento geral; Considerando 
que em nosso evento ocorreram cerca de 300 (trezentas) 
inscrições com pessoas de vários pontos do estado do 
Rio Grande do Sul e Santa Catarina; e Considerando 
as dificuldades de termos combustível suficiente para o 
transporte dos servidores e alunos do IFSul inscritos.

Optamos pelo cancelamento do 2º Seminário de 
Fortalecimento do Ensino Médio Integrado, programado 
para ocorrer no próximo dia 30 de maio, quarta-feira. 
Pedimos desculpas por eventuais transtornos que foram 
provocados.

Futuramente, após passada a instabilidade social 
e política do momento, divulgaremos nova data de 
realização do evento.

Com pesar,
A Coordenação do Evento (IFSul / Sinasefe-IFSul)

2º semináRio de foRTalecimenTo do 
ensino médio inTegRado é adiado

BAGÉ 

JAGUARÃO

PELOTAS SAPUCAIA DO SUL



Na tarde do dia 28/05, foi realizada uma reunião entre o 
SINASEFE e representantes da Secretaria de Educação 

Profissional e Tecnológica (Setec) do Ministério da Educação 
(MEC), em Brasília-DF. Foi a primeira reunião da nova Direção 
Nacional (DN) do SINASEFE, empossada em 1º de maio no 32º 
CONSINASEFE, com representação oficial do governo federal.

Na reunião foram tratados os seguintes temas:

ponTo docenTe: A posição do MEC passará pelo novo Ministro 
da Educação, Rossieli Soares. 

ReTomada das Reuniões da cns do pccTae: Segundo a 
Setec/MEC, esta questão passa pela Subsecretaria de Assuntos 
Administrativos (SAA) do MEC e um contato com a mesma para 
agilizar esta retomada será feito.

ponTo eleTRônico: A Setec/MEC foi evasiva ao dar um 
posicionamento sobre a questão, embora afirmando respeitar a 
autonomia das autarquias para definir a forma mais adequada 
para o registro do ponto dos servidores.

pRoposTa de ReoRdenamenTo da Rede: A Setec/MEC 
lamentou a proporção que o assunto tomou. Afirmou que 
o reordenamento existiu enquanto simulação e estudo, mas 
garantiu que, por posição do Ministro, o mesmo não será 
aplicado e “encontra-se em stand-by”, sobretudo por demandar 
impacto orçamentário. Caso haja qualquer mudança de posição e 
o reordenamento volte a figurar como ordem-do-dia no MEC, o 
SINASEFE será chamado às discussões que o mesmo demandar.

QuanTiTaTivo da Rede: O SINASEFE solicitou os números das 
instituições de ensino, campi e servidores lotados na Rede. A Setec/
MEC indicou a plataforma Nilo Peçanha como fonte para busca 
dessas informações, estando a mesma atualizada com dados de 2017.

campanha salarial 2018: 
resumo da reunião do sinaseFe 
nacional com a seTec/mec

sinaseFe-iFsul e reiToria 
discuTem liberação para 

aTividade sindical 

Em meio a uma conturbada conjuntura política e 
social no país, a Direção do Sinasefe-IFSul esteve 

novamente reunida com membros da gestão do Instituto 
e com o reitor Flávio Nunes. O encontro, realizado no dia 
28 de maio, tratou da liberação de servidores para atividade 
sindical; adicional noturno; e o cancelamento do 2º Seminário 
de Fortalecimento do Ensino Médio Integrado. 

Diante da recorrente dificuldade em obter a liberação de 
servidores, inclusive diretores da Seção, para a participação em 
atividades oficiais do Sindicato, a direção do Sinasefe-IFSul 
buscou dialogar diretamente com a gestão do Instituto sobre 
a questão. O reitor afirmou, mais uma vez, que a sua posição 
tem sido de dialogar com os gestores no sentido de liberar os 
servidores para participação de atividades sindicais, inclusive 
por reconhecer a importância destas. No entanto, diante dos 
relatos apresentados, Flávio se comprometeu em retomar 
este diálogo com os diretores. Além disso, tranquilizou os 
servidores em relação a qualquer tipo de ameaça.

adicional noTuRno
A controversa decisão do MEC de suspender o pagamento 

do adicional noturno para todos os servidores com Cargo 
de Direção; Dedicação Exclusiva e Função Gratificada, tem 
preocupado a categoria. A questão será objeto de uma ação 
civil pública ajuizada pelo Sindicato, conforme aprovado em 
Assembleia Geral da categoria.  

Considerando as contradições que sustentam a atitude 
do MEC, a Diretoria do Sindicato solicitou ao reitor que seja 
emitida uma posição oficial do Instituto sobre a situação. A 
sugestão é de que o tema seja levado ao Conselho Superior, 
para que seja definido um encaminhamento institucional. 
Atualmente, o Instituto não consegue contabilizar 
administrativamente as horas dos servidores que se enquadram 
na restrição do MEC. A sugestão do reitor foi levar o assunto 
para o Fórum de Gestão de Pessoas do CONIF, uma vez que 
a pauta é comum a todos Institutos.

No dia 24 de maio, na sede do Sindicato dos Bancários de 
Pelotas e Região, dirigentes sindicais de 11 entidades estiveram 
reunidos para o encontro que marcou o início do projeto de 
Formação Intersindical na região. Com o objetivo de ampliar 
a comunicação e aproximar as entidades que representam os 
trabalhadores da região de Pelotas, o curso deverá focar em 
temas como Reforma Trabalhista, Previdência e Histórico de 
Lutas e Conquistas das categorias.  

O Sinasefe-IFSul esteve representado por seus 
coordenadores Gilberto Pedroso e Ricardo Nogueira. O 
projeto é de autoria do assessor jurídico do Sinasefe-IFSul 
e do Sindicato dos Bancários, Rubens Vellinho. O próximo 
encontro está marcado para o início de agosto, quando 
será discutido o tema, local, palestrantes e cronograma das 
atividades.

enTidades sindicais de peloTas 
reunidas para a consTrução de 
projeTo de Formação sindical


