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

Gestão Sindical: Coordenadores encerram 
mandato com avaliação positiva



Nossa Base: Bagé, Camaquã, Charqueadas, Gravataí, 
Jaguarão, Lajeado, Novo Hamburgo, Passo Fundo, 
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Renato Baptista);  Assuntos Educacionais (Idilio Brea 
Victoria); Cultura e Lazer (Marinês Aldeia dos Santos), 
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Editorial

Estamos com esta edição de O Megafone 
fazendo um resumo da gestão 2014-15 
de nossa Seção Sindical.

Constituída nos primeiros 6 meses como 
uma diretoria baseada na proporcionalidade de 
duas chapas concorrentes no processo eleitoral, 
a partir do desligamento de uma das chapas foi 
assumida inteiramente pela chapa UNIDADE, 
ORGANIZAÇÃO E LUTA que deu continuidade 
às propostas expostas em seu programa.

Foi-nos então possível no prazo restante de um 
ano e meio avançarmos substancialmente em várias 
frentes , avanços que, em linhas gerais, procuramos 
expor e sintetizar nessa edição.

Destacamos, entre eles, a organização sindical, 
incorporando de forma definitiva os campus em 
expansão à dinâmica da Seção.

Outro avanço, de substancial importância, 
ocorreu na organização financeira.

Nesta parte foi possível, graças à dedicação dos 
responsáveis pela pasta, recuperar a movimentação 
financeira da Seção em aberto desde 2006, sem 
encaminhamento ao Conselho Fiscal,  e garantir

na parte patrimonial, com a aquisição de imóveis 
contíguos à sede da Seção,  área física para ampliar 
as instalações da sede há muito insuficientes para 
propiciar plenas condições às atividades na Sede.

Na Comunicação retomou-se a publicação de 
O Megafone e estamos encaminhando um site 
interativo. Na  parte Social e de Aposentados 
manteve-se bem presente e ativa a presença da 
Seção com eventos e promoções.

Concluímos, desta forma, a gestão e a 
transmitimos com um saldo, sob vários aspectos, 
positivo.

Desejamos à nova Diretoria eleita e aos colegas 
que assumirem que levem em frente o que foi 
conquistado e boa sorte.

SinaSefe-ifSul GeStão 
2014-2016: NomiNata

ColeGiado de ação 
Rogério Guimarães

Maria Lúcia Monteiro
Marco Antônio da Luz

ColeGiado de orGanização 
Marco Antonio Vaz

Francisco de Assis Ferreira
Franco Dariz

ColeGiado de formação SindiCal 
Paulo Renato Baptista

ColeGiado de aSSuntoS eduCaCionaiS 
Idilio Brea Victoria

ColeGiado de Cultura e lazer 
Marinês Aldeia dos Santos

ColeGiado de apoSentadoS

Tolentina Rodrigues
equipe de apoio

Secretaria: Lessi Oliveira da Costa; Maria 
Elisabeth Ribeiro; José Borges Leal

Comunicação: Taiane Volcan
Contabilidade: Erivelton Dias da Rosa
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ColeGiado de ação: Um legado de expaNsão 
democrática para o siNdicato

após dois anos de incessante trabalho, o Colegiado 
de Ação do Sinasefe-IFSul deixa como legado 
um sindicato mais democrático e inclusivo do 

que encontrou. Ao transformar os desafios da expansão 
em incentivo para a implantação de um Conselho de 
Representantes de Base, Rogério Guimarães, Maria Lúcia 
Monteiro e Marco Antônio Luz da Silva, empenharam-se 
para construir um novo modelo de Sindicato. Um projeto 
que deverá servir de base para as gestões futuras e, também, 
para as diversas seções que ainda enfrentam dificuldade em 
se reestabelecer democraticamente no contexto da expansão 
dos Institutos Federais.

VEJA ALGUMAS AÇÕES DO COLEGIADO:
• implaNtação do ConSelho de repreSentanteS de 
BaSe: o colegiado de ação do siNasefe-ifsUl, cieNte 
da Necessidade de ampliar a esfera democrática e 
visaNdo torNar os siNdicalizados de todas as bases 
sUjeitos ativos do siNdicato, implemeNtoU o coNselho 
de represeNtaNte de base do siNasefe-ifsUl. em 
atividade desde oUtUbro de 2014, o coNselho possUi, 
atUalmeNte, represeNtaNtes de qUase todas as bases 
represeNtadas pelo siNdicato e segUe em coNstaNte 
processo de traNsformação e ampliação.
• com a implaNtação do coNselho de represeNtaNtes, o 
siNasefe-ifsUl crioU Um Canal de ComuniCação ativo e 
ilimitado com seUs siNdicalizados de todas as bases. 
• com a implaNtação do coNselho de represeNtaNtes 
de base, o siNasefe-ifsUl foi capaz de realizar, 
em 2015, a sUa primeira Greve multiCampi, 
garaNtiNdo o sUporte Necessário para todas as bases 
qUe aderiram ao movimeNto. a greve 2015 foi Um 
movimeNto extremameNte produtivo e enriqueCedor 

para o siNdicato No campo político. além de Uma ampla 
adesão de servidores em diversos campUs do ifsUl, o 
siNasefe-ifsUl foi capaz de desempeNhar Um importante 
papel da Greve naCional, com participação No 
comaNdo NacioNal de greve, em meSaS de neGoCiação 
Com o Governo e com SiGnifiCativaS deleGaçõeS em 
todas as mobilizações NacioNais da greve

• visaNdo qUalificar a relação com as bases, foram 
feitos iNvestimeNtos Na preSença qualifiCada do 
SindiCato naS BaSeS, através da promoção e 
partiCipação em váriaS atividadeS realizadas Nos 
campUs, espacialmeNte NaqUeles campUs qUe aderiram 
ao movimeNto de greve e Necessitaram de sUporte;
• visaNdo, também, qUalificar politicameNte os 
siNdicalizados, foram feitos inveStimentoS qUe 
garaNtiram a partiCipação efetiva do SinaSefe-ifSul 
em todoS oS eventoS promovidoS pelo SindiCato 
naCional, bem como Nos eveNtos de formação política 
e siNdical;
• daNdo coNtiNUidade aos esforços para adeqUar 
e qUalificar o siNdicato deNtro de Uma visão de 
represeNtação mUlticampi, a direção do siNasefe-
ifsUl, jUNtameNte com o coNselho de represeNtaNtes 
de base, iNicioU o deBate SoBre  a atualização do 
reGimento do SindiCato. através de Um loNgo 
processo democrático, se bUscoU garaNtir a 

Os coordenadores de ação Marco Antônio da Luz, 
Maria Lúcia Monteiro e Rogério Guimarães.

1º Reunião do Conselho de Representantes de Base do 
Sinasefe-IFSul, em outubro de 2014.
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Delegação do Sinasefe-IFSul no Seminário Nacional de Educação.

participação e a represeNtatividade das bases com 
reUNiões sempre abertas, das qUais participaram 
coNselheiros de base, direção do siNdicato e todos os 
siNdicalizados iNteressados;
• apostaNdo sempre Na força do trabalho coletivo, 
o colegiado de ação do siNasefe-ifsUl se dedicoU a 
eStreitar relaçõeS Com outroS SindiCatoS loCaiS 
e Com aS demaiS SeçõeS do SinaSefe no eStado. 
assim, o siNasefe-ifsUl apoioU a mobilização dos 
servidores do estadUais coNtra o parcelameNto de 
salários do goverNo sartori; o movimeNto grevista 
dos servidores do iNss; realizoU, jUNtameNte com 
aSufpel, adufpel  e CperS atividades em defesa 
da edUcação e, jUNtameNte com o SinaSefe Bento 
GonçalveS, Uma importaNte iNterveNção dUraNte 
a reUNião do coNif, realizada em pelotas, oNde 
eNtregoU a paUta da greve 2015 e cobroU apoio dos 
reitores para a paUta da edUcação federal;
• o siNasefe-ifsUl esteve preocUpado, também, 
em participar ativameNte da coNstrUção política do 
siNdicato NacioNal, através da represeNtação da 
seção em atividadeS de formação polítiCa e SindiCal, 
como semiNário coNtra os ataqUes à edUcação e o 

deseNvolvimeNto da revista do siNasefe;
• além da iNterveNção jUNto ao coNif, o siNasefe-ifsUl 
atUoU ativameNte Na BuSCa por SoluçõeS para as paUtas 
dos servidores junto aoS diretoreS doS CampuS, o 
reitor do iNstitUto e aos vereadoreS de pelotas. 
bUscoU, também, o sUporte do siNdicato NacioNal para a 
coNstrUção da greve de 2014, qUaNdo apeNas o campUs 
cavg aderiU ao movimeNto;
• com Uma visão de priorizar os trabalhos sociais, o 
siNasefe-ifsUl iNvestiU Na manutenção de retomada de 
parCeriaS com orgaNizações locais como o inStituto 
mário alveS (ima), rádioCom e rede Bem da terra;
• ateNdeNdo as demaNdas de sUa base, o siNasefe 
empeNhoU-se Na defeSa doS ServidoreS em lUtas como 
deSvio de função, mUdaNças No laUdo técNico de 
inSaluBridade e periCuloSidade e rSC para taeS e 
apoSentadoS, qUe se torNaram poNtos prioritários Na 
paUta da greve 2015;
• No âmbito NacioNal, a diretoria do siNasefe-ifsUl 
trabalhoU, jUNtameNte com a sUa delegação, Na defeSa 
daS poSiçõeS tiradaS pela BaSe, teNdo sido protagoNista 
Na importaNte vitória da redUção do repasse para a 
NacioNal;

Durante a Greve 2015, Rogério Guimarães se reuniu 
com Reitor para discutir a RSC dos aposentados.
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ColeGiado de orGanização comemora avaNços 
Na gestão fiNaNceira do SinaSefe-ifSul

Colegiado de organização aumentou a receita 
sem deixar de investir em infraestrutura e em 

formação sindical para a base.

aApós dois anos à frente da gestão financeira, 
o colegiado de organização do Sinasefe-IFSul, 
composto por Marco Antonio Maciel Vaz; 

Francisco De Assis Ferreira e Franco Dariz, se prepara 
para entregar o Sindicato com as contas positivas. Além 
do balanço financeiro positivo, o grupo deixa um legado 
de investimentos em infraestrutura, equipe e formação 
sindical.

 Segundo o coordenador de organização do Sindicato, 
Marco Vaz, a gestão se orgulha de ter conseguido 
reverter a situação financeira do Sinasefe, que chegou a 
ser preocupante. Entregaremos um Sindicato com uma 
situação financeira confortável, o que permite um melhor 
atendimento ao sindicalizado e maiores investimentos na 
luta e na formação sindical, completou.

VEJA ALGUMAS DAS MUDANÇAS 
PROMOVIDAS PELA GESTÃO:

• Racionalização das contas bancáRias do 
siNdicato, o qUe reduziu oS CuStoS operacioNais e 
faCilitou o Controle finanCeiro;
• aplicação dos RecuRsos financeiRos: atualmente 
o siNdicato possUi três tipos de aplicação com 
rendimentoS CreSCenteS;
• Renegociação com os devedoRes: em dois anos o 
SindiCato reCuperou quaSe duzentoS mil reaiS 
de dívidas peNdeNtes;
• captação de novos sindicalizados: atRavés de uma 
atUação mais preseNte Nos campUs, o Número de 
siNdicalizados teve Um aumento de 40% No período;
• raCionalização daS deSpeSaS com festas, 
prestação de serviços e forNecedores;
• investimento em infRaestRutuRa: com obRas de 
qualifiCação da Sede e aquiSição de equipamentoS 
para melhorar o ateNdimeNto aos siNdicalizados;
• investimento em pessoal: Contratação de 
um Contador, qUe atUa Na sede do siNdicato, 
daNdo mais traNsparêNcia a gestão fiNaNceira e 
Contratação de uma jornaliSta, qUe maNtem a 

Francisco de Assis e Rogério Guimarães assinam 
escritura do novo imóvel do Sindicato.

Gestão 
investiu na 

aquisição e na 
produção de 

materiais para 
a mobilização 

da base.
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base iNformada sobre a atUação do siNdicato; 
• investimento em patRimônio: com a ReoRganização 
fiNaNceira foi possível iNvestir Na Compra de um 
imóvel qUe irá qUalificar, aiNda mais, a estrUtUra do 
siNdicato;
• incentivos: o sinasefe-ifsul voltou a incentivaR a 
rádio Com e passoU a iNceNtivar o Bem da terra e 
inStituto mário alveS - ima;

• investimento em foRmação sindical: a atual 
gestão iNvestiU Na ampla partiCipação – com 
delegados e observadores - da base em todoS oS 
eventoS polítiCoS, de eduCação e de formação 
promovidos oU apoiados pelo siNasefe NacioNal;
• a delegação do sinasefe-ifsul teve uma 
atuação fundamental Na defesa da teSe de 
redução do repaSSe para a NacioNal, dUraNte 
o 30º coNsiNasefe, o qUe resUltoU em Uma 
eNorme ecoNomia para as seções de todo o país e 
possibilitará Um aUmeNto de iNvestimeNto Nas bases.

Sindicalizados do Sinasefe-IFSul participaram 
ativamente das mobilizações nacionais da Greve 2015.

Com ampla delegação, Sinasefe-IFSul participa 
de Plena Nacional durante a Greve 2015.

Uma das grandes preocupações do colegiado 
de organização do Sinasefe-IFSul foi garantir 
as melhores condições de negociação para os 

sindicalizados juntos as operadoras de plano de saúde. 
Assim, através da parceria com outras entidades sindicais e 
de um processo constante de diálogo com as operadoras, o 
Sinasefe-IFSul garantiu, nos últimos anos, a negociação de 
valores inferiores aos estabelecidos pela Agência Nacional de 
Saúde, além de conseguir melhorar as condições contratuais 
de seus sindicalizados.

Através destas negociações, o Sinasefe-IFSul trabalhou 
para melhorar as condições dos planos de saúde conseguindo, 
assim, aumentar o número de procedimentos ofertados, 
vincular as negociações financeiras ao atendimento das 
demandas apresentadas pelos filiados e criar condições 
vantajosas para as mudanças de plano de saúde. Além disso, 
garantiu a regulamentação de todos os planos de saúde 
oferecidos pelo sindicato, reduzindo, inclusive, o valor 
destes planos para os usuários das primeiras faixas.

Visando melhorar ainda mais a oferta e o atendimento 
aos sindicalizados, a gestão buscou, também, novas 
parcerias de convênios de saúde, possibilitando a oferta 
de melhores condições aos sindicalizados e tornou ainda 
mais competitiva as negociações de reajustes da própria 
diretoria com os convênios.

Ações firmes garantiram melhores condições 
nos convênios de saúde do Sinasefe-IFSul

Gestão manteve um constante processo de 
negociação e avaliação dos convênios de saúde.
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Comunicação tem papel chave no processo 
de expansão do Sindicato

Com a reorganização política da Diretoria foi possível 
a retomada de frentes na área de Comunicação que 
tinham enfrentado solução de continuidade. Com a 

sua base crescendo vertiginosamente e cada vez mais distribuída 
nos diversos campi do instituto no estado, retomar e ampliar a 
comunicação do Sindicato - que vinha funcionando apenas através 
do blog – se tornou uma meta para que o Sindicato pudesse se 
estabelecer como uma instituição bem relacionada com sua base, 
independente de onde esta esteja.

Com isso, passou-se a retomar algumas e a discutir outras 
estratégias de Comunicação que pudessem auxiliar no processo. A 
partir da contratação da jornalista Taiane Volcan para assessoria de 
comunicação foi possível retomar a edição do Jornal O Megafone , 
desativado hà dois anos e meio– criado e mantido durante muitos 
anos por Paulo Renato Baptista que neste meio tempo também 

criou e manteve o blog. Por 
outro lado neste momento 
já se tem desenvolvido um 
projeto para possibilitar 
via site uma forma mais 
interativa de propiciar ao 
filiado informações de 
seu interesse. Também a 
compra de equipamentos 
para a realização de 
coberturas  jornalísticas; 

investimento em viagens para a cobertura jornalística de 
atividades e assembleias nos diversos campus da base; além 
do investimento na participação da equipe de comunicação 
em diversas de formação e de discussão da comunicação no 
âmbito sindical. Ao fim da gestão, iniciou-se o processo 
de construção de um novo site para o sindicato, que irá 
qualificar ainda mais a distribuição da informação.

 Com a implantação do Conselho de Representantes 
de Base, em meados de 2014, foi possível avançar 
significativamente neste sentido. O sindicato passou a 
realizar, participar e cobrir atividades nos campus com o 
auxilio dos representantes de base. Estes, por sua vez, se 
tornaram o canal direto de comunicação entre o Sindicato 
e os campus, estabelecendo uma constante relação de troca 
de informações da base e para a base no ambiente sindical.

Jornal do SINASEFE IFSul  
Maio de 2014

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

Agenda local de mobilização promove 
debates com a categoria

Atividades sobre a precarização da carreira 
e preparatória para o Encontro Nacional de 
Educação marcaram os primeiros dias da 
Greve. P. 3

CAMPUS VISCONDE DA GRAÇA ADERE AO 
MOVIMENTO NACIONAL DE GREVE DO SINASEFE

SINASEFE IFSul prepara eleições para a 
construção das Coordenações de Base 
dos Campus

Eleições para escolha dos delegados de 
base do SINASEFE IFSul nos Campus 
serão realizadas ao longo deste ano. P. 4

Retomada do jornal O 
Megafone garantiu a 
narrativa e divulgação de 
momentos importantes 
para o Sindicato nos 
últimos dois anos.



Aposentados ganham espaço e destaque nas 
atividades e na mobilização do Sinasefe-IFSul

Com uma visão de inclusão efetiva dos aposentados na 
realidade e na pauta política do Sindicato, a gestão do 

Sinasefe-IFSul empenhou-se em construir uma relação mais forte 
com estes sindicalizados. Além do fortalecimento das tradicionais 
atividades sociais do colegiado, buscou-se trabalhar pelas demandas 
políticas histórias, como a desvalorização e a perda de direitos dos 
aposentados.

Neste aspecto, se ergueu a bandeira pela RSC para os aposentados 
que se tornou, inclusive, pauta local da Greve 2015. Além de reforçar 
a luta nacional do Sinasefe que existe nesse sentido, o Sinasefe-IFSul 
buscou a construção de alternativas locais para a situação e negociou, 
junto a reitoria, o início do processo de solicitação deste benefício 
aos aposentados. Disponibilizando suporte para a organização dos 
processos de solicitação da RSC a todos os sindicalizados.

Além do importante avanço no campo político, que levou 
os aposentados assumir um papel de destaque no movimento 

de Greve 2015, com participação no Comando Local de Greve e 
em diversas as atividades de mobilização, o colegiado, através da 
atuação da coordenadora Tolentina Rodrigues atuou de forma efetiva 
no fortalecimento e ampliação de atividades que já vinham sendo 
desenvolvidas, como:

• Investimento em viagens, que foram organizadas e apoiadas 
pelo Sindicato, através de financiamento e busca de apoiadores;

• Organização de confraternizações mensais com temáticas 
variadas e distribuição de brindes como: chá junino, eventos 

do dia das mães, dia dos pais e outubro rosa e almoço de 
final de ano;

• Organização de palestras sobre saúde e bem estar 
para os aposentados;

• Inserção dos aposentados na pauta e na realidade 
política do Sindicato, com incentivo a participação destes 
em todos fóruns e atividades do Sinasefe-IFSul.
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O colegiado de Cultura e Lazer do Sinasefe-IFSul, responsável 
pela organização social na esfera do Sindicato, encerra 
a gestão com a certeza de ter desempenhado um papel 

fundamental para a integração dos trabalhadores de nossas bases 
durante o intenso processo de expansão, vivido nos últimos anos. 

Com visão estratégica, a coordenadora Marines Aldeia trabalhou 
juntamente com o colegiado de Ação e com o Conselho de Representantes 
de Base na realização de eventos integradores, especialmente durante 
a Greve 2015, que reuniu, pela primeira vez, servidores de diversos 
campus e aposentados em uma mobilização histórica para o Sinasefe-
IFSul. Veja algumas das ações desenvolvidas:

• Almoços e jantares em parceria com o Comando Local de Greve 
2015, integrando servidores de diversos campus e, também, os 

Colegiado de Cultura e Lazer tem 
papel fundamental na integração 
dos trabalhadores

servidores aposentados;
• Apoio aos eventos mensais dos aposentados – chá, 
almoços, viagens e vernissage;
• Realização de Happy Hours e eventos em comemoração 
ao aniversário do Sindicato, Dia do Servidor Público, 
entre outros;
• Organização da tradicional festa de final de ano do 
Sinasefe-IFSul, promovendo melhorias na organização e 
ampliando a participação dos servidores de todas as bases.
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