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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. 

APÓS SÉRIE DE CANCELAMENTOS, 
SINASEFE BUSCA REPACTUAR AGENDA 
COM O MEC. Pág. 02

SINASEFE-IFSUL COMEMORA 
38 ANOS DE LUTA

SINASEFE-IFSUL REALIZA PRIMEIRA 
REUNIÃO DO CONSELHO DE BASE DOS 
CÂMPUS Pág. 04
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O Sinasefe-IFSul completou, neste mês de setembro, 38 
anos à frente das lutas dos trabalhadores da educação 

federal.  A passagem foi celebrada no último domingo (28) na 
sede da ASUFPel e contou com a participação de mais de cento 
de cinquenta sindicalizados e familiares. Além do almoço, as 
atividades seguiram durante a tarde com bingo e um chá de 
confraternização.

Ao longo dos 38 anos de história, o Sinasefe-IFSul esteve ao 
lado da categoria em diversas lutas e conquistou importantes 
vitórias. Desde 2011 a Seção tem se dedicado a ampliar a sua atuação 
junto aos novos Câmpus que passaram a integrar a base.  No decorrer 
de 2014 a gestão se dedicou na implantação de um Conselho de 
Base dos Câmpus, buscando, assim, garantir a representatividade e a 
democracia na composição do Sindicato.



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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No mês decorrido desde a última 
edição de nosso jornal tivemos  alguns 
momentos particularmente significativos. 
Em primeiro lugar o evento organizado 
para marcar os 38 anos  de existência de 
nosso sindicato que inicialmente  abrangia 
apenas o campus Pelotas, a seguir o cam-
pus Sapucaia até chegar à situação atual.

Em segundo lugar foi possível orga-
nizar e realizar no dia 10 de outubro, a 
primeira reunião do Conselho de Base dos 
Câmpus.  Participaram representantes dos 
Câmpus  Pelotas, Santana do Livramen-
to,  Venâncio Aires  e  Visconde da Graça. 
Bagé por questão de agenda e  Camaquã 
por ainda estar procedendo à escolha de 
seus representantes, não compareceram. 
A reunião marcou o início oficial das ati-
vidades do Conselho, que atuará como 
ferramenta de integração  dos diferentes 
campus com o Sindicato.

Paralelamente já estamos dando pros-
seguimento às atividades previstas para 
este ano em que se destaca a realização, em 
novembro, em Pelotas, de um Seminário 
Estadual de Formação Sindical.

Enquanto isto estamos todos nós, 
como brasileiros, acompanhando o desen-
rolar do processo eleitoral que, em termos 
de Brasil,  teve como desfecho a disputa 
da presidência por um projeto de centro-
-esquerda, um, e de centro-direita o outro, 
mais estatizante e promotor de programas 
sociais , um, e mais privatizante o outro. 
Ou seja, repete-se de certa forma o mes-
mo embate ocorrido ao longo das últimas 
eleições.
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Editorial

GREVE 2014: APÓS SÉRIE DE CANCELAMENTOS, 
SINASEFE BUSCA REPACTUAR AGENDA COM O MEC

Três meses após a suspensão da Greve 
Nacional SINASEFE o ritmo das 

negociações é de completa estagnação. A agenda de 
negociações acertada com o MEC e MPOG, que 
foi determinante para a suspensão do movimento 
paredista, não tem sido cumprida. A expectativa 
do SINASEFE Nacional é tentar repactuar a 
agenda, caso contrário deverá organizar a categoria 
para retomar a mobilização.

O cronograma de reuniões que deveria discutir 
a pauta nacional dos servidores federais em 
educação, acertado com o MEC durante a greve 
deste ano, tem sido completamente negligenciado 
pelo governo. Até o momento, a maioria das 
reuniões foi cancelada ou então ocorreu sem a 
presença de representantes do MEC ou MPOG, o 

que inviabiliza o avanço das negociações.

No dia 11 de setembro, indignados com a a 
ausência do Sesu/MEC, representantes da Fasubra 
se retiram da reunião. Já a coordenadora geral do 
SINASEFE, Silvana Pineda, alertou: “Temos que 
resolver essas questões rapidamente, ou vamos 
ter que organizar a categoria de outra forma para 
fazer essa pauta andar”.

Os representantes do SINASEFE enviaram, na 
primeira semana de outubro, um ofício ao MEC 
solicitando a repactuação das datas onde não 
houve negociação para que o processo, então, seja 
retomado. Caso o governo atenda a solicitação, a 
tendência é que o Sindicato reorganize a categoria 
para ampliar a mobilização.
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SEMINÁRIO DEBATEU A DITADURA 
CIVIL-MILITAR NO BRASIL

Evento ocorreu entre os dias 09 e 10 de 
outubro, na UCPel.

Com o objetivo de propor uma reflexão 
sobre a Ditadura Civil-Militar no 

Brasil, seus desdobramentos e consequências, 
o Comitê pela Memória, Verdade e Justiça 
de Pelotas e Região realizou, entre os dias 9 
e 10 de outubro, no Auditório Central da 
Universidade Católica de Pelotas, o Seminário 
“1964: Lembrar para não esquecer - Memórias, 
resistências e permanências da Ditadura Civil-
Militar”. O Seminário foi uma realização do 
Comitê pela Memória, Verdade e Justiça de 
Pelotas e Região, com apoio do Instituto 
Mário Alves (IMA), Sindicato dos Bancários 
de Pelotas, Sindicato da Alimentação de 
Pelotas, Sinasefe-IFSul e ADUFPel-SSind. 
O Sinasefe-IFSul esteve representado no 
Seminário por seu coordenador de formação 

sindical, Paulo Renato Baptista.

O Comitê foi fundado com o intuito 
de Investigar, conhecer, recuperar e 
reconstruir a memória da época da 
ditadura militar, principalmente no que diz 
respeito às perseguições, torturas, mortes, 
desaparecimentos de docentes, e pautar 
a responsabilização dos autores diretos e 
mandantes dos crimes, ou seja, lutar por 
justiça.

Charge



Vernissage será no dia 23/10, às 20h30, no Shopping 
Zona Norte.

A partir do dia 23 de outubro, os trabalhos 
desenvolvidos pelos alunos do curso de pintura do 

Sinasefe-IFSul estarão expostos no Shopping Zona Norte. 
A exposição vai do dia 23/10 ao dia 14/11, na quinta-feira 
(23), às 20h30, será realizado um coquetel de abertura. A 
mostra reúne os quadros produzidos pela turma ao longo 
de 2014. 

Criado há nove anos, esta é a quinta exposição do grupo. 
Para a professora e mentora do curso, Eva Greque Fuentes, 
é uma alegria ver os frutos do trabalho desenvolvido há 
quase uma década. É um processo de transformação de 
alunos em artistas. Noeli Barcelos, uma das alunas mais 
antigas, afirma que a melhor parte é ver sua arte fazer 
parte da vida de pessoas queridas. Meus quadros estão 
espalhados pelas casas de familiares e amigos, eles ficam 
com um pedacinho de mim.

O curso de pintura é um projeto do Colegiado de 
Aposentados do Sinasefe-IFSul, criado em 2005 pela então 

ALUNOS DO CURSO DE PINTURA DO SINASEFE 
REALIZAM EXPOSIÇÃO EM OUTUBRO

coordenadora, Clara Maria Ribeiro Assis. As aulas ocorrem todas as segundas-
feiras, pela tarde, na sede do Sindicato. O público alvo são sindicalizados 
ativos, inativos e dependentes.
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Esta é a quinta exposição do grupo, que está reunido há nove anos.

Foto: Taiane Volcan

STJ confirma direito à desaposentadoria 
sem devolução de valores

A Primeira Seção do 
Superior Tribunal de 

Justiça (STJ) confirmou no dia 
oito de outubro, em julgamento 
de recurso repetitivo, que o 
aposentado tem o direito de 
renunciar ao benefício para 
requerer nova aposentadoria 
em condição mais vantajosa, 
e que para isso ele não precisa 
devolver o dinheiro que recebeu 
da Previdência.

Para a Seção, a renúncia 
à aposentadoria, para fins de 
concessão de novo benefício, 
seja no mesmo regime ou em 
regime diverso, não implica 
o ressarcimento dos valores 
percebidos.

A aposentadoria é calculada 
de acordo com a média 
da contribuição. O valor 
é multiplicado pelo fator 

previdenciário, cálculo que leva 
em conta o tempo e valor da 
contribuição, idade e expectativa 
de vida. Conforme voto do 
relator, o pedido de revisão 
deverá levar em conta o tempo 
e o valor de contribuição de 
todo o período de contribuição, 
englobando a fase anterior 
e posterior da primeira 
aposentadoria.

Em contrapartida, a idade do 
contribuinte e sua expectativa de 
vida serão contadas de acordo 
com o primeiro benefício, a 
menos que o aposentado decida 
devolver o valor que já recebeu. 
Caso seja julgada legal pelos 
demais ministros, regras da 
desaposentação devem começar 
a valer em 180 dias, prazo para 
que o Congresso aprove uma lei 
para disciplinar a questão.

Governo pretende contratar docentes 
por meio de organizações sociais

O presidente da Capes, 
Jorge Almeida 

Guimarães, declarou, durante o 
simpósio internacional Excelência 
no Ensino Superior, que os 
ministérios da Educação e da 
Ciência, Tecnologia e Inovação já 
teriam dado o aval para criação 
de uma organização social com 
o objetivo de contratar docentes 
para instituições federais de nível 
superior. As organizações sociais 
(OS) são modelos de empresas 
privadas, que já atuam sob fortes 
críticas na saúde pública, na 
cultura e em alguns setores da 
educação fundamental.

O Sinasefe Nacional emitiu 
uma declaração, manifestando 
contrariedade e preocupação 
com a proposta de contratação 
terceirizada de professores nas 
universidades públicas. Na nota, 

o Sindicato Nacional afirma 
que “precarizar as relações 
de trabalho nas instituições 
federais de ensino público 
jamais será uma alternativa para 
“internacionalizar” ou “otimizar” 
nosso sistema educacional, como 
insinua o presidente da Capes. Sua 
fala sobre a “falta de eficiência” dos 
concursos públicos e permanência 
dos docentes nas universidades 
por longos períodos é uma 
afronta aos trabalhadores(as) que 
dedicam suas vidas à construção 
de uma educação democrática e 
transformadora.
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SINASEFE-IFSUL REALIZA PRIMEIRA REUNIÃO 
DO CONSELHO DE BASE DOS CÂMPUS

A  diretoria do Sinasefe-IFSul realizou, no dia 10 de 
outubro, a primeira reunião do Conselho de Base dos 
Câmpus. Participaram da reunião: Hernani Cavalheiro 

do Câmpus  Pelotas, Carolina Vergara Rodrigues de Santana do 
Livramento, Ruti A. Barbosa Oliveira e Marcelo Leivas Lucena de 
Venâncio Aires e Elder Latosinski, Osni Rodrigues e Vitor Dias do 
Visconde da Graça. A reunião marcou o início oficial das atividades 
do Conselho, que atuará como ferramenta de integração das bases 
do instituto com o Sindicato.

O encontro iniciou com um debate sobre o atual regimento 
da seção sindical. O regimento deverá ser atualizado, até o início 
do próximo ano, visando adaptar as necessidades do Sindicato no 
atual contexto da multicampia. Com relação às demandas jurídicas, 
os representantes atualizaram a diretoria sobre o andamento 
e a natureza dos processos em suas bases. O assessor jurídico do 
Sindicato, Henrique Moreira, discutiu o andamento dos processos 
de cada Câmpus e esclareceu, de modo geral, os principais desafios 
jurídicos enfrentados, como burocracia e lentidão, característicos 
do setor público. “No setor público as coisas não funcionam como 
na iniciativa privada, é preciso razoabilidade e muita paciência”, 
completou.

Foi debatida também a agenda de atividades do Sindicato até 
o final de 2014. A programação de outubro  prevê  um coquetel 
em homenagem ao servidor público, novembro terá o Seminário 
Estadual de Formação Sindical e os jogos federais. Marcando o 
encerramento das atividades, no dia 13 de dezembro, será realizada 
a festa de final de ano do Sindicato, no Centro Português.

Foram dados, ainda, informes sobre convênios, implantação do 
cartão Sinasefe para nas bases e encaminhamento da RSC. No final 
da reunião foi debatida uma proposta de cronograma de reuniões do 
grupo. O próximo encontro deverá ocorrer em novembro, durante o 
Encontro Estadual de Formação Sindical.

Coordenadores de Base:
Os coordenadores de base são responsáveis por organizar a 

categoria nos Câmpus, realizando campanhas de filiação, reuniões 
de sindicalizados, organizando ações, promovendo a divulgação de 
atividades do setor e mantendo uma política de informação. Os 
coordenadores representam, assim, os interesses da base na Direção 
Executiva da Seção Sindical, ao mesmo tempo Direção Executiva no 
contexto do Câmpus.
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GT Políticas Educacionais do SINASEFE organiza 
Seminário Nacional de Educação

A Seção Sindical SINASEFE-IFSul 
participou, nos dias 9 e 10 de 

outubro, do GT Políticas Educacionais e 
Culturais do Sinasefe, em Brasília. O GT 
teve como objetivos principais a organização 
do Seminário Nacional de Educação do 
SINASEFE e a definição das diretrizes 
políticas para a revista do Sindicato.

A Coordenação de Políticas Educacionais 
da Seção esteve representada pelo professor 
Nei Jairo Fonseca dos Santos Jr., do Câmpus 
Bagé e pelo coordenador de Políticas 
Educacionais do SINASEFE IFSul, Idilio 
Manoel Brea Victoria.

Na Mesa “Quais as perspectivas 
educacionais a partir do novo Plano 
Nacional de Educação (PNE)”, foram feitas 
fortes críticas a vários itens do novo PNE, 

como: o contexto da aprovação do plano; o 
financiamento; o que significa 10% do PIB 
para a educação pública; é possível aportar 
5,5% do PIB para a educação pública?; 
democracia, escola pública e autonomia e 
educação profissional.

Na organização do Seminário Nacional de 
Educação, foram discutidos e consensuados 
vários dos pontos importantes para a 
montagem da programação. O Seminário 
Nacional, intitulado “Institutos Federais, 
Educação Básica Profissional e Tecnológica: 
onde estamos e o que  queremos”, será 
realizado em abril de 2015. O GTPEC 
pautou ,ainda, a construção da nova 
revista do SINASEFE. Foram debatidos os 
objetivos, linha editorial,  periodicidade,  
Conselho Editorial e nome do periódico.

Fórum dos SPF prepara 
Seminário Nacional para 

novembro
No dia 07 de outubro, representantes 

das entidades que compõem o Fórum 
Nacional dos Servidores Públicos 
Federais se reuniram em Brasília-DF, 
na sede do Andes-SN, para debater a 
rearticulação das lutas da categoria.

O primeiro passo será dado com a 
realização de um Seminário Nacional do 
Fórum, que instrumentalizará as bases e 
dará início à construção da Campanha 
Salarial 2015, reeditando as pautas 
dos últimos dois anos que não foram 
atendidas pelo governo. O Seminário 
acontecerá nos dias 14, 15 e 16 de 
novembro, em Brasília-DF, que deverá 
reunir cerca de 600 representantes dos 
Servidores Públicos Federais.


