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

ÁLVARO NEBEL É NOVAMENTE ELEITO 
NO CÂMPUS VISCONDE DA GRAÇA 

Com uma vantagem de 6% dos votos sobre 
Marcos Anciuti, Nebel retorna ao cargo de 
diretor do CAVG. P. 3

ENCONTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO
MARCHA PELA EDUCAÇÃOOCUPOU AS RUAS DO RJ

SINASEFE-IFSUL TEM QUATRO NOVOS 
DIRETORES

Eles irão recompor a diretoria executiva do 
Sindicato, que estava reduzida desde julho 
deste ano.  P. 2

Foto: Assessoria do EN
E 2014



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 (Marines Aldeia 
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Queremos nesta edição 
destacar o trabalho que estamos 
realizando de consolidar nossa 
estrutura sindical.

Este trabalho, contando agora 
com a Diretoria refeita, avança 
de forma decisiva em frentes 
como a inserção no movimento 
sindical, a organização financeira 
, a comunicação e a interação com 
os filiados.

No tocante à organização 
financeira foi possível, em 
pouco mais de dois anos, dar 
um salto surpreendente em 
termos dos recursos financeiros 
disponibilizados para a Seção 
isto graças à uma política, levada 
em frente pelo Colegiado de 
Organização, de racionalizar 
despesas e correr atrás de 
pendências históricas.

A comunicação, que iniciou 
sua reformulação com a criação 
de uma página, retoma também, 
por meio deste jornal,  seu vínculo 
mantido durante longo tempo , 
com a mídia impressa.

A parte política, igualmente, 
ganha projeção com a presença e 
atuação de nossos representantes 
em inúmeras instâncias, locais e 
em outros centros, que se procura 
sejam cada vez mais qualificadas e 
comprometidas.

Avançamos assim, com a 
atuação de toda a Diretoria e a 
participação de todos os filiados, 
para a garantia de termos um órgão 
representativo de nossos interesses 
à altura dos anseios e necessidades 
dos servidores docentes e técnico-
administrativos, nossos filiados.
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Editorial REPRESENTANTES DO SINASEFE-IFSUL 
PARTICIPAM DO VIII FÓRUM NACIONAL DA CIS

Servidores técnico-administrativos em 
educação se reúnem, de 8 a 10 de setembro, 

para o VIII Fórum Nacional de Comissões Internas 
de Supervisão (FNCIS). O evento será realizado 
no campus do Instituto Federal do Espírito Santo 
(Ifes) em Vitória.

O tema desta edição é “Atuação da CIS: 
fortalecimento e possibilidades”. O FNCIS é 
um espaço para que os participantes possam 
debater o Plano de Carreira dos Cargos Técnico 
Administrativos em Educação (PCCTAE). A 
proposta é debater a atuação e autonomia da 
CIS nas instituições, perspectivas e possibilidades 
do PCCTAE, o Plano Nacional de Qualificação, 
democratização, racionalização e dimensionamento, 
reposicionamento de aposentados e terceirização.

Participam, representando o Sinasefe-IFSul, os 
servidores Rosemari Vitoria e Franco Dariz.

dos Santos), Aposentados (Leila Brod)
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SINASEFE-IFSUL TEM 
NOVOS DIRETORES 

DEFINIDOS

Em assembleia geral realizada no 
Câmpus Pelotas, no dia 27 de 

agosto, foram referendados os nomes 
dos três novos membros que irão 
compor a diretoria do SINASEFE-IFSul

Franco Alexandre Dariz, assume 
o Colegiado de Organização; Idilio 
Manoel Brea Victoria, o Colegiado de 
Políticas Educacionais; e Marinês Aldeia 
dos Santos passa a ser renponsável pelo 
Colegiado de Cultura e Lazer. Os cargos 
estavam vagos desde julho, a pedido dos 
antigos diretores. 

NOVA COORDENADORA É 
APRESENTADA NO CHÁ DOS 

APOSENTADOS

Foi apresentada, durante o chá 
dos aposentados de agosto do 

SINASEFE-IFSul, a nova coordenadora, 
Leila Maria Brod,  eleita por seus pares em 
processo ocorrido no dia 27/08. Na ocasião 
foi anunciado o convite, feito por Leila, 
para que Tolentina Rodrigues, que havia 
concorrido, participasse do trabalho a ser 
desenvolvido pela coordenação.



Com uma vantagem de seis pontos 
porcentuais , o diretor referendou 

o resultado da eleição de 2012, anulada em 
julho.

Após dois anos de dúvidas e de uma 
longa disputa judicial, a eleição para 
Diretor Geral do Câmpus Pelotas Visconde 
da Graça chegou ao fim. O processo 
eleitoral, iniciado logo após a anulação 
judicial do pleito de 2012, no dia 18 de 
julho, referendou a vitória de Álvaro Nebel 
com uma aprovação ainda maior do que na 
eleição anterior. 

Em 2012, a pequena diferença de 
votos entre os candidatos, apenas 0,54%, 
somada a outros problemas apontados 
pela Comissão Eleitoral, levou o candidato 
derrotado, Ricardo Sainz, a pedir a anulação 
do processo. Após um ano e meio à frente 
do CAVG o diretor Álvaro Nebel repetiu a 
vitória com uma vantagem de 6% dos votos.

Álvaro Nebel deverá reassumir o cargo 
logo após o Conselho Superior (Consup) do 
IFSul homologar o resultado. 

ÁLVARO NEBEL É NOVAMENTE ELEITO PELO CAVG 

Números:
No dia 20 de agosto foram às urnas 
532 alunos presenciais, 274 alunos dos 
polos EAD, 115 docentes e 76 técnicos-
administrativos do CAVG, o clima no 
Câmpus foi de movimento intenso 
durante todo o dia, a eleição contou com 
uma participação massiva da comunidade 

local. Álvaro Nebel conquistou 36,69% 
dos votos de eleitores aptos a participarem 
do pleito contra os 30,18% do candidato 
Marcos Anciuti. A maior aprovação do 
diretor eleito foi entre os técnicos 64,48% 
dos votos e sua menor foi entre os alunos 
dos polos EAD com apenas 16,78%.
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Desta fez, nenhum tipo de irregularidade foi encontrado durante a apuração dos votos.

Foto: Taiane Volcan

ALMOÇO DE DIA DOS PAIS NO SINASEFE-IFSUL

NNo dia 17 de agosto, o 
SINASEFE realizou 

um almoço comemorativo ao 
dia dos pais. A atividade foi 
realizada na sede do Sindicato 
e foi mais um importante 
momento de confraternização 
com nossos sindicalizados e 
seus familiares.

Neste mês será realizado 
um almoço comemorativo 
ao 38º aniversário da Seção 
Sindical. Será no dia 28 
de setembro, na sede da 
ASUFPel. Após o almoço será 
realizado também um chá e 
um bingo.
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SINASEFE-IFSUL PARTICIPA DO ENCONTRO 
NACIONAL DE EDUCAÇÃO 2014

Mais de dois mil representantes de movimentos sociais, 
sindicais e populares de todo o país debateram os rumos da 

educação no Brasil

R epresentantes dos movimentos sindicais, sociais e populares 
de todo país reuniram-se de 8 a 10 de agosto, no Rio de 
Janeiro, para debater os rumos da educação no país no 

Encontro Nacional de Educação. 

Mais de dois mil participantes, representando todas as regiões do 
Brasil, se reuniram para discutir ações de luta em resposta ao processo 
de aprofundamento da precarização e mercantilização da educação 
pública no Brasil. A coordenadora de ação, Maria Lúcia Monteiro e 
o representante de base do Câmpus Visconde da Graça, Vitor Dias, 
representaram o SINASEFE-IFSul no ENE 2014.

Na abertura do encontro, dois mil manifestantes ocuparam as ruas 
do Rio de Janeiro na marcha em defesa da educação pública, laica e de 
qualidade. Com palavras de ordem como “Educação não dá pra esperar, 
é 10% do PIB já!”, professores, estudantes, técnicos, funcionários e 
outras categorias que atuam no setor da educação, marcaram presença 
no ato.

Durante os três dias do Encontro foram debatidos os temas nos 
encontros regionais preparatórios realizados nos estados durante 
o primeiro semestre como o financiamento da educação, passe 
livre e transporte público, democratização da educação, avaliação 

e meritocracia, privatização e mercantilização da educação, a 
precarização das condições de trabalho, acesso e permanência.

Na plenária final, foi feita a leitura da carta do Rio de Janeiro, 
manifesto do Encontro Nacional de Educação, que traz a 
sistematização dos sete eixos que nortearam os debates tanto do 
evento nacional quanto dos encontros preparatórios, realizados 
no primeiro semestre deste ano. No documento, aclamado pela 
plenária, os participantes indicaram a constituição de comitês 
estaduais em defesa da escola pública, a realização, nos estados, 
na segunda quinzena de outubro, de um dia de luta em defesa da 
educação pública e a realização, em 2016, do II Encontro Nacional 
de Educação, precedido de encontros estaduais.

As propostas apresentadas serão incluídas nos anais do 
Encontro, servindo de base para as próximas discussões, além disso 
será elaborada uma cartilha com a plataforma de lutas em defesa da 
educação apontada pelo encontro.

Encontro Nacional de Educação
O Encontro Nacional da Educação é organizado pelo Comitê 

Executivo Nacional da Campanha pelos 10% do PIB para a 
Educação Pública, Já!, que reúne entidades como o ANDES-SN, 
o Sinasefe, a CSP-Conlutas, a Anel, a Oposição de Esquerda da 
União Nacional dos Estudantes (UNE), a EXNEEF, o CFESS, 
entre outras entidades e movimentos sociais.
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38 A N O S  S I N A S E F E - I F S U L
Data: 28/09 | Local: sede da ASUFPel, Rua XV de Novembro, 262

Meio dia: Almoço comemorativo ao aniversário do Sindicato
  Tarde: Café colonial com bingo e brindes


