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SinaSefe e ReitoRia 
realizam primeira 

reunião do ano

No dia 8 de fevereiro, os coordenadores do Sinasefe-IFSul 
Manoel Porto Jr.; Francisco Brongar; Janete Otte e Daniela 
Curcio tiveram a primeira reunião do ano com o reitor 

do IFSul, Flávio Nunes e com a vice-reitora, Adriane Maria Delgado 
Menezes. O encontro teve como pauta o 2º Seminário de Ensino 
Médio Integrado no IFSul; a reunião entre o Conif e o Ministério 
do Planejamento Desenvolvimento e Gestão; e, também, abordou as 
perspectivas e desafios para o instituto e os servidores neste ano.

reunIão entre o conIf e o mPdG
No dia 24/1, um encontro entre a executiva do Conif com membros 

do MPDG abordou, entre outros pontos, questões relacionadas à 
carreira. Flávio afirmou que o teor e os detalhes da reunião serão 
abordados na próxima reunião geral do Conif, marcada para os dias 21 
e 22 e de fevereiro. No entanto, a discussão sobre carreira não estava na 
pauta do Conif, que desde 2017 buscava uma agenda com o governo 
para discutir os “códigos de vaga” dos Institutos.

O reitor acredita que a pauta de carreira foi introduzida pelo 
governo, mas garantiu que dará um retorno para o Sindicato, após a 
reunião do Conif. Flávio garantiu o seu apoio à solicitação do Sinasefe-
IFSul, de que todas as discussões que envolvam carreira aconteçam na 
presença das entidades representativas da categoria.

decreto nº 9.262/2018 e carreIra 
Um dos primeiros ataques do governo aos servidores públicos, neste 

início de ano, foi o Decreto nº 9.262, que extinguiu mais de 60 mil 
cargos do serviço público federal, sendo mais de dois mil do PCCTAE, 
além de vedar a abertura de concurso público e o provimento de vagas 
adicionais a diversos cargos. Flávio lembrou que a questão da extinção de 
alguns cargos considerados obsoletos era uma discussão antiga na Setec, 
mas que vinha acompanhada da proposta de criação de novos cargos. 
Tendo como objetivo a atualização do quadro, não a sua redução.

No entanto, o decreto do governo demonstra, mais uma vez, a 
sua posição diante do serviço público federal, que busca uma drástica 
redução do número de servidores. De modo geral, as ações do governo 
em relação aos servidores estão alinhadas com as reformas e ataques 
que ocorrem no país.  Em relação aos demais ataques do governo, 
Flávio destacou que tem dialogado com os deputados gaúchos 
e que, enquanto reitor, também irá cobrar dos 
parlamentares posição contrária aos 
retrocessos.

Sinasefe-IFSul obtém avanço em 
processo de RSC para aposentados
O Sinasefe-IFSul, a partir de um longo processo, 

tanto na esfera judicial como institucional, tem obtido 
avanços significativos na luta pelo Reconhecimento de 
Saberes e Competências para os aposentados do IFSul. É 
fundamental destacar o trabalho voluntário realizado por 
servidores do instituto, na avaliação destes processos, bem 
como a longa batalha judicial que tem sido disputada 
nacionalmente, por diversos institutos no país.

Confira a nota da Diretoria do Sinasefe-IFSul 
sobre a importância de ajuizar os pedidos de RSC 
para aposentados: 

Os(as) professores(as) aposentados(as) na carreira do Magistério de 
Ensino Básico, Técnico e Tecnológico (EBTT) recebem em seus 
proventos de aposentadoria a parcela chamada Retribuição de 
Titulação (RT), em função de titulação acadêmica.
Pois bem, a partir da Lei nº 12.772/2012, houve a concessão 
da parcela Reconhecimento de Saberes e Competência (RSC), 
que tem como exigência a avaliação das atividades acadêmicas 
de ensino, pesquisa e extensão. Porém, todos(as) professores(as) 
aposentados(as)  que requereram a concessão do RSC, juntando os 
documentos necessários para tanto, tiveram pedido foi indeferido 
pelo Instituto. Uma das alegações para a negativa é a limitação do 
regulamento interno da instituição para a concessão do RSC. 
A posição do Instituto de indeferir o RSC afronta ao princípio da 
isonomia e também aos princípios da legalidade e proporcionalidade, 
que sustentam a paridade entre ativos e inativos.
Até então, diversos(as) professores(as) ajuizaram ação contra o 
Instituto objetivando o direito à avaliação assim como o pagamento 
da verba RT e as sentenças prolatadas pelos juízes federais de Pelotas 
estão reconhecendo o pleito.
Por isso o Sinasefe reforça aos(as) professores(as) aposentados(as) 
que ainda não encaminharam a ação que procurem a assessoria 
jurídica do sindicato com a maior brevidade possível, em função 
da prescrição de direitos que está correndo.

Acesse: www.sinasefeifsul.org.br/



Poucos dias após um carnaval histórico, onde os ataques do 
governo Temer foram abertamente denunciados pela escola de 

samba Paraíso do Tuiuti – em resposta ovacionada pelo público e coroada 
como vice-campeã do carnaval carioca – os trabalhadores tomaram as 
ruas do país, nesta segunda-feira, 19, em mais um dia de protestos contra 
a Reforma da Previdência. Em um movimento marcado pelo diálogo 
com a população, a crescente mobilização popular tem sido fundamental 
para barrar o projeto.

No IFSul, a adesão ao Dia Nacional de Luta contra a Reforma da 
Previdência foi aprovada, sem votos contrários, em assembleia geral 
realizada no dia 14/2. A organização das atividades de mobilização 
ocorreu de forma conjunta, através do Fórum dos Servidores Federais 
de Pelotas.

Durante a manhã, foi realizado um ato em frente ao INSS de Pelotas, 
onde os trabalhadores fecharam a rua Almirante Barroso com faixas contra 
a reforma. Os manifestantes distribuíram panfletos e dialogaram com a 
comunidade sobre os embustes da proposta apresentada pelo governo, 
que visa exclusivamente a destruição da previdência pública brasileira. 

No final da tarde, os manifestantes realizam um novo ato em frente 
ao chafariz da rua Sete de Setembro, no centro da cidade. Além da 
distribuição de panfletos, foram realizadas falas dos representantes das 
entidades participantes e um samba engajado, com Daniela Brizolara. 

Antes mesmo do final das manifestações, foi divulgada a informação 
de que a PEC 287, que trata da Reforma da Previdência, havia sido 
retirada da pauta legislativa de 2018. A justificativa do presidente da 
Câmara de Deputados, Rodrigo Maia, foi o decreto presidencial de 
intervenção militar no Rio de Janeiro, que impede a votação de qualquer 
emenda à Constituição.

mobIlIzação em Porto aleGre
Os servidores do IFSul, lotados nos campus da região metropolitana, 

participaram de uma intensa agenda de mobilização na capital. Durante 
a manhã, foram realizados atos na rodoviária e na sede do INSS de 

Porto Alegre. No final da tarde, um grande ato reuniu 
diversas entidades sindicais e sociais, na consagrada Esquina 
Democrática.

um carnaval enGajado 
O carnaval 2018 foi marcado por uma onda de 

protestos de cunho político em todo o país. Marchinhas 
de carnaval, escolas de samba, carros alegóricos e blocos de 
rua denunciaram os abusos dos governantes brasileiros e o 
retrocesso social que avança no país.

As principais bandeiras de luta das entidades sindicais – 
como reforma trabalhista, reforma da previdência e PEC dos 
gastos públicos – foram duramente criticadas em alegorias, 
fantasias e canções. O presidente Michel Temer apareceu 
como Vampiro Neoliberal, um dos destaques da escola 
cariosa Paraíso do Tuiuti. Em represália, o planalto procurou 
a escola e pediu que o personagem fosse retirado do desfile 
das campeãs. Após negociações, o vampiro presidente voltou 
a desfilar, mas sem a faixa presidencial. 

O Sinasefe-IFSul informa a seus filiados que a 
declaração anula de imposto de renda, dos valores 
pagos em 2017 referentes ao Plano de Saúde, já 
está disponível. O documento pode ser retirado na 
Área do Filiado, no site do Sindicato (http://www.
sinasefeifsul.org.br/area-restrita).

O Sinasefe-IFSul destaca a importância do 
cadastramento no site. Na plataforma, os filiados 
têm acesso a extratos, declarações, além de todo 
o conteúdo de comunicação com fotos, vídeos, 
notícias e documentos.

Dia nacional De luta ReSulta em impoRtante 
vitóRia contRa a RefoRma Da pReviDência

impoSto De RenDa 2018:  
Declaração de IRPF de filiados já está 
disponível  no site do Sinasefe-IFSul 

 ATUALIZAÇÃO CADASTRAL
Prezado filiado, mantenha o seu cadastro junto ao Sinasefe-IFSul sempre 

atualizado. Estas informações são fundamentais para que possamos oferecer 
o melhor atendimento para você! 

PRÉ 8M: DIA 02/03 
16h, no auditório da faculdade  

de Direito da UFPel


