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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. 

FESTA DE FINAL DE ANO DO 
SINASEFE-IFSUL REÚNE SERVIDORES
SINASEFE: MOMENTO DE MUDANÇA

Sindicato Nacional passa por delicado 
momento político e de gestão. P. 2

JURÍDICO:

Confira as ações ajuizadas no mês de 
dezembro pela assessoria jurídica do 
Sinasefe-IFSul.  P. 4



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 
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Estamos, nesse início de 2015, 
retomando nossas atividades 
educacionais na perspectiva  do 
que possa se configurar a partir 
dos novos fatos que passaram a 
compor a conjuntura economico-
política nacional. Certamente 
vamos ter um ano que exigirá 
muita atenção e muita luta.

Em termos de nossa organização 
sindical cabe ressaltar a 128ª 
Plena, realizada em Brasília em 
dezembro,  Plena convocada pelas 
bases,na qual ficou marcada a 
insatisfação com a linha política 
adotada pela Direção Nacional. 
Mas dedicamos um bom espaço 
dessa edição para o registro da festa 
de final de ano realizada no dia 13 
de dezembro e que, pelas férias, 
não tínhamos tido oportunidade 
ainda de divulgar.

A todos um bom reinício das 
atividades!
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Charge

O  SINASEFE, em nível nacional, 
está passando por um momento 

político e de gestão muito delicado. 
Nas últimas administrações da Direção 
Nacional percebemos um crescente 
aparelhamento político-partidário.

Observamos ações similares às 
praticadas em partidos políticos 
sendo a Direção Nacional composta 
majoritariamente por pessoas alinhadas 
com estes grupos agindo em torno de 
“coletivos”. 

O resultado de tudo isto é uma briga 
entre “coletivos” cujo objetivo único é 
o poder em detrimento das demandas 
oriundas das bases do Sindicato.

A histórica 128ª Plenária Nacional 
do SINASEFE, convocada pelas bases do 
Sindicato, refletiu o descontentamento 
generalizado, tendo em vista os rumos 
impostos ao Sindicato nas últimas 
gestões. Vimos um sentimento de “basta” 
ao regimento autoritário e burocrático 
imposto pelo “coletivo” majoritário 
e a 128ª PLENA possibilitou que os 
companheiros e companheiras presentes 

apresentassem e indicassem novas visões 
e principalmente atitudes diferentes, em 
consonância com as demandas reais das 
bases.

A mudança vai ser difícil de acontecer 
em curto espaço de tempo, mas a 
participação de novos companheiros e 
companheiras é um alento. É triste ver as 
bases clamando por melhores condições 
de trabalho, salários dignos, capacitação 
para todos, gestões transparentes e 
democráticas, equiparação salarial 
entre ativos e aposentados/pensionistas 
e membros da Direção Nacional 
preocupados com a manutenção do poder 
e elevação de seus egos.

Chegou a hora de mudança na forma 
de compor a Direção Nacional, onde a 
proporcionalidade na composição das 
direções tem uma sequência de fracassos, 
resultando em enormes prejuízos para a 
organização e mobilização de nossas bases. 
Está na hora de refletirmos e buscarmos 
numa outra forma de composição da 
Direção Nacional, focada no atendimento 
das demandas advindas pelas bases. 
Neste sentido, temos a esperança que os 
companheiros e companheiras novos na 
rede se unam aos demais e participem 
efetivamente do SINASEFE.

Em 2015 haverá eleições no 
SINASEFE. Mais participação e mais 
comprometimento levarão a ampliação 
nas mobilizações, tão necessárias para o 
sucesso em nossa campanha salarial 2015.

Rogério Coelho Guimarães

Coordenador de Ação
Seção Sindical IFSul

Artigo:
Rogério Coelho 

Guimarães

SINASEFE: 
Momento de 

mudança
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FESTA 2014: UM MOMENTO 
DE CONFRATERNIZAÇÃO E 

DESCONTRAÇÃO DOS SERVIDORES

N o dia 13 de dezembro de 
2014, sindicalizados e 

familiares reuniram-se na Sede 
Campestre do Centro Português 
para a festa de final de ano do 
Sinasefe-IFSul. A festa, que 
marcou o encerramento das 
atividades do Sindicato em 2014, 
foi um importante momento de 
confraternização, descontração e 
reflexão para a categoria.

Festa reuniu mais de 400 pessoas no Centro Português, dia 13 de dezembro.

N o espaço kids, montado 
na entrada do Clube, 

além de diversos brinquedos 
infláveis e recreacionistas, as 
crianças receberam, ainda, 
a visita do papai noel. Ele 
entregou doces e tirou fotos com 
as crianças no início do evento.

ESPAÇO KIDS TEVE 
VISITA DO PAPAI NOEL

Confira as ações 
ajuizadas em dezembro 
pela assessoria jurídica 

do Sinasefe-IFSul:

* Pagamento de adicional de 
fronteira para os servidores 
do município de Jaguarão;

* Pagamento de adicional de 
fronteira para os servidores 
do município de Pelotas;

* Pagamento dos 3,17% aos 
servidores do IFSul;

* Conversão em tempo de 
serviço para quem trabalhou 
em condições insalubres/
perigosas para fins de 
aposentadoria especial com 
base na súmula 33 do STF;

* Devolução de Imposto 
de Renda pago sobre 
valores recebidos 
administrativamente;

* Correto de adicional 
noturno e horas extras para 
quem trabalha após às 22h.

JURÍDICO
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C om mais de 30 prêmios, 
o sorte de brindes foi 

um dos destaques da festa. Entre 
celulares, eletrodomésticos e 
bicicletas, foram sorteados 32 
prêmios entre os sindicalizados 
presentes. Os prêmios foram 
oferecidos pelo Sinasefe-IFSul e 
pela Odontoplan.

SORTEIO PREMIOU 
DEZENAS DE 

CONVIDADOS

A pós o jantar e o sorteio 
dos brindes, a Banda 

Farroupilha subiu ao palco 
do Clube. O grupo relembrou 
canções das décadas de 80, 90 
e 2000 e garantiu a animação 
dos convidados até o final da 
noite.

BANDA FARROUPILHA 
ENCERROU A NOITE


