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O ano é 1991 e a recém conquista-
da e frágil democracia no Brasil eleva 
o ânimo de muitos, sobretudo dos tra-
balhadores. O que antes foi perseguido 
como algo a ser exterminado - o espíri-
to de luta - agora pode ressurgir e, in-
discutivelmente, reorganizar a luta dos 
trabalhadores. É nesse meio que nasce 
o SINASEFE Seção Natal com o objetivo 
de representar a classe trabalhadora da 
rede federal de educação profissional 
diante dos desafios do país.

Os desafios de hoje são os mesmos 
de outrora, no que diz respeito a con-
quistarmos uma educação libertadora, 
crítica e emancipadora. 

Ontem, lutas para potencializar a 
participação dos servidores, contra o su-
cateamento, a estadualização, em favor 
do fortalecimento da educação pública 
e de qualidade. E, quando ainda estáva-
mos engatinhando no processo de ama-
durecimento democrático, hoje, eis que 
vemos práticas ditatoriais sendo retoma-

das no seio da sociedade brasileira, que 
se configuram em novos desafios: lutar 
contra o afastamento de uma presidenta 
eleita, por meio de golpe institucional, o 
que abre precedente para a destituição 
do Estado de Direito, a tramitação de 
projetos que amordaçam professores e 
professoras, os ataques à conquista de 
direitos essenciais para o exercício da 
cidadania. A luta pela manutenção da 
educação pública e de qualidade faz-se 
mais necessária que nunca.

Este ano comemoramos os 25 anos 
de uma das maiores representações sin-
dicais do país. Suas conquistas, suas lu-
tas, sua mobilização, suas contribuições 
com as pautas da educação para todos 
não serão esquecidas. Os muitos anos 
que ainda estão por vir serão pautados 
com a mesma convicção e determina-
ção. 

Para relembrar, celebrar e contribuir, 
a gestão Diálogo e Transparência com 

a Base está produzindo um documen-
tário sobre esses anos e suas diversas 
gestões, com depoimentos de ex-coor-
denadores e membros que deixaram 
sua marca. Essa á apenas uma pequena 
forma de agradecer aos que construí-
ram este sindicato e que tanto fizeram 
pela educação profissional.

Recordar e comemorar os avanços 
e as conquistas da Seção Sindical Na-
tal representa uma tomada de fôlego 
no cenário obscuro em que vivemos. A 
Seção Natal não se furtará à luta com 
os trabalhadores da educação, assim 
como não deixará as teias da história 
apagarem a importância dos 25 anos e 
de todos e todas que por aqui já pas-
saram.

Rememorar é fortalecer o presente 
e construir o futuro. E que ele seja pro-
missor, fruto das lutas e da participação 
de todos nós. 

Grupo de Trabalhos
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Notícias da Seção

O SINASEFE Seção Natal realizou 
de março a junho de 2016, três as-
sembleias gerais com a categoria. 
Confira o balanço dos encontros:

No dia 26 de abril, o SINASEFE Na-
tal realizou sua segunda Assembleia 
Geral de 2016. O encontro deliberou 
sobre análise de conjuntura; informes 
sobre ações judiciais da Seção; proce-
dimentos e esclarecimentos sobre a 
revisão da progressão docente; dis-
cussão sobre as normas de avaliação 
docente; escolha de delegados para a 
142ª Plena; e recomposição dos GTs 
da Seção.

Em 20 de maio, a Seção Natal rea-
lizou a Assembleia Geral de Prestação 
de Contas do sindicato. Na reunião, 
foram discutidos informes das con-
junturas local e nacional; a ação dos 

13,23%; e a apresentação das contas 
dos seis primeiros meses da Gestão 
Diálogo e Transparência com a Base, 
que foi aprovada pela categoria pre-
sente no encontro. O Conselho Fis-
cal do sindicato já está analisando 
as contas referente aos meses de 
setembro a dezembro de 2015, po-
rém os balancetes e relatórios finan-
ceiros desse período já estão dispo-
níveis para consulta da categoria no 
site do sindicato.

No dia 04 de junho, o sindicato 
realizou mais uma Assembleia Ge-
ral. Estavam na pauta do encontro 
os informes; análise de conjuntura 
com discussões sobre o Projeto de 
Lei 257, Escola sem Partido e o pro-
jeto Ponte para o Futuro; escolha de 
delegados para a 143ª Plena e para 

o II Encontro Nacional de Educação 
do SINASEFE Nacional; e votação so-
bre a paralização nacional que esta-
va marcada para o dia 10 de junho, 
aderida pela categoria presente na 
assembleia. 

Conselho Fiscal apresentou os dados das 
finanças da Seção Natal

ASSEMBLEIAS GERAIS 

O SINASEFE Seções Natal e Mosso-
ró vêm debatendo desde o início da 
gestão Diálogo e Transparência com 
a Base a questão da estadualização/
regionalização do SINASEFE no Rio 

Seções Natal e Mossoró dão sequência ao debate sobre a regionalização do sindicato
Grande do Norte. A medida é neces-
sária devido ao aumento significati-
vo do número de unidades do IFRN 
inauguradas nos últimos anos no Es-
tado (atualmente o IFRN conta com 
a Reitoria e 21 Campi), e promoverá 
um maior alcance da atuação sindical 
junto aos trabalhadores e trabalha-
doras do IFRN, melhorando tanto o 
processo de planejamento das ações 
e atendimento quanto o acesso e 
participação do (a) filiado (a) nas po-
líticas sindicais.

Nas reuniões realizadas entre as 
seções, vem sendo discutida a meta 
de construir um sindicato estadual, 
porém, tendo como primeiro passo a 
regionalização das seções existentes, 
já que as mudanças que estão sendo 

realizadas no Regimento Interno do 
sindicato dependem dessa definição 
de abrangência e atuação das duas 
seções. O debate das proposições 
sobre a estadualização do sindicato 
será feito em outro momento.  

Estão sendo organizados encon-
tros que serão realizados em breve 
com a categoria, em duas rodadas: 
a primeira, prevista para julho e 
agosto, quando serão realizados fó-
runs para discussão e sugestões de 
propostas; e a segunda rodada em 
setembro e outubro, para encami-
nhamentos e apreciação das propo-
sições apresentadas. A previsão é 
que no mês de novembro aconteça 
uma assembleia para consolidação 
do processo.

PL 257/2016: mais um ataque aos direitos dos trabalhadores
O Projeto de Lei Complementar 

nº 257/2016 foi apresentado no dia 
22 de março sob regime de urgência 
constitucional na Câmara dos Depu-
tados. O PL, que se configura como 
um sério ataque aos trabalhadores, 
vincula o crescimento das despesas 
de pessoal (das três esferas) ao cres-
cimento do Produto Interno Bruto 
(PIB). Sob o argumento de controlar 
os gastos, o governo poderia suspen-
der o aumento real do salário mínimo 
e reduzir o quadro de pessoal do fun-

cionalismo público por meio de pro-
gramas de demissões voluntárias.

Em 12 de abril, após marcação 
cerrada dos servidores e as mais de 
200 emendas de parlamentares con-
tra o projeto, o governo finalmen-
te cedeu e concordou em retirar os 
artigos que restringiam direitos dos 
trabalhadores. O governo assumiu o 
compromisso de reforçar o debate a 
respeito do projeto junto à área eco-
nômica pela retirada de urgência do 
PLP. O projeto foi retirado do caráter 
de urgência e passou a tramitar como 

processo normal e está aguardando o 
parecer do relator. 

O PL 257 adota uma política de 
ajuste fiscal e controle de gastos, de 
redução do papel do Estado e estímu-
lo à privatização e, principalmente, de 
corte de direitos dos servidores públi-
cos. O SINASEFE Seção Natal destaca 
a importância da mobilização dos ser-
vidores na luta contra o PL, inclusive 
com a assinatura da petição pela reti-
rada do projeto (link em nosso site), 
e orienta a categoria para ficar atenta 
às discussões em torno do tema.
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Em comemoração ao 08 de 
março, Dia Internacional da Mu-
lher, o SINASEFE Seção Natal, 
através da Diretoria de Formação 
Política e do GT de Identidade de 
Gênero e Orientação Sexual, Raça, 
Etnia e Trabalho Infantil, promo-
veu uma programação especial 
para homenagear as mulheres que 
fazem parte do IFRN. Uma Roda 
de Conversa sobre o tema “Mais 
Mulheres nos Espaços de Poder 
e Decisão do IFRN” passou pelos 
Campi de Pau dos Ferros (10/03), 
Santa Cruz (15/03), São Gonçalo 
do Amarante (16/03) e João Câ-
mara (17/03) e reuniu servidoras 
dos próprios Campi, que ocupam 
espaços na administração do Insti-
tuto, como cargos de coordenação 
e diretorias; representantes do cor-
po discente, inclusive militantes de 

grêmios estudantis; e representantes 
de movimentos sociais.

A coordenadora do SINASEFE Natal, 
Socorro Silva, falou sobre o objetivo de 
comemorar o Dia Internacional da Mu-
lher com uma programação diferen-
ciada, que reforçasse ainda mais a luta 
e fosse menos “romantizada”. “O dia 
oito de março é aquele dia, de se fazer 

Grupos de Trabalho
08 de Março: SINASEFE Natal realiza programação 
especial para as mulheres do IFRN

SINASEFE Natal comemora aniversariantes aposentados do segundo trimestre
O SINASEFE Seção Natal, através 

do GT de Aposentados, realizou no dia 
02 de junho, na Sala dos Servidores 
do CNat/IFRN, a comemoração dos 
aniversariantes aposentados dos me-
ses de abril, maio e junho. O encontro 

reuniu os aposentados do IFRN num 
momento de alegria, homenagens e 
muita descontração. A programação 
cultural do evento ficou por conta da 
acordeonista e aluna do IFRN, Carol 
Benigno, que tocou, cantou e encan-

tou com músicas no ritmo 
do forró que animaram os 
servidores aposentados. 

Durante a comemora-
ção, houve um momento 
de homenagens à servi-
dora aposentada do IFRN, 
Maria Enilda de Sá Leitão 
de Brito, que faleceu no dia 
10 de maio. Em nome do 
sindicato, a pedagoga Nina 
Souza, servidora do Cam-
pus Natal-Central, prestou 

Membros se reúnem para recomposição do GT Carreira
Membros do GT Carreira do SINA-

SEFE Natal se reuniram no último dia 
20 de junho, na sede do sindicato. 
Durante o encontro, o grupo definiu 
que as reuniões do GT Carreira da Se-
ção Natal para o segundo semestre 
serão realizadas bimestralmente, de 
preferência na segunda ou terça-fei-
ra, no período da tarde. Ficou defini-
do, também, um nome para compor 
a Comissão do Regulamento da Políti-

ca de Capacitação dos Servidores 
TAEs, que antes era ocupada por 
Glacio Gley Menezes e agora pas-
sa oficialmente a ser ocupada por 
Ronaldo Ferreira de Souza. Ainda 
foram escolhidos os delegados 
para representar a Seção no En-
contro do GT do SINASEFE Nacio-
nal, realizado nos dias 30 de junho 
e 1º de julho, em Brasília/DF: Ro-
naldo Souza e Tonny Medeiros.

uma singela homenagem lendo uma 
mensagem sobre a rica trajetória 
de Dona Enilda, que contribuiu de 
forma relevante na consolidação 
de uma escola de qualidade. Ma-
ria Enilda é considerada por muitos 
colegas como uma figura humana 
muito alegre, corajosa, determinada 
e prestativa com os servidores e alu-
nos. Nivaldo Ferreira da Silva, pro-
fessor aposentado também prestou 
sua homenagem lendo alguns versos 
sobre a amiga. Dona Enilda deixou 
saudades, mas deixou também mo-
mentos inesquecíveis que jamais se-
rão esquecidos por seus colegas, que 
são gratos por seus ensinamentos e 
contribuição.

aquela homenagem especial, com 
flores, presentes, associando àquela 
imagem da mulher delicada, femini-
na, frágil, sensível, que criaram para 
a identidade do gênero feminino. 
Esquece-se do verdadeiro significa-
do dessa data, que é a luta, e é isso 
que estamos resgatando com essa 
programação”, disse Socorro. 
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Ato denuncia a cultura do estupro e a violência contra a mulher
No dia 9 de junho, foi realizado 

no Centro de Natal um Ato Contra a 
Cultura do Estupro, convocado pelo 
Movimento de Mulheres Olga Bená-
rio. A atividade contou com a partici-
pação do GT de Gênero e Orientação 
Sexual, Raça, Etnia e Trabalho Infan-
til do SINASEFE Natal, representado 
pela coordenadora da Seção, Socor-
ro Silva, e de militantes de diversos 
movimentos sociais. Além da mani-
festação contra a cultura do estupro, 

durante o ato foram denunciados os 
desmontes do governo interino de 
Michel Temer contra as mulheres, 
a população mais pobre, os progra-
mas sociais e educacionais, sempre 
com a entoação de palavras de or-
dem por parte do público presente. 
O SINASEFE Natal publicou uma nota 
Pela Dignidade, Pelo Respeito e Pela 
Não Violência Contra As Mulheres. O 
documento pode ser lido no site da 
Seção: www.sinasefern.org.br.

II Encontro Nacional de Educação  
Realizado de 16 a 18 de junho, o 

II Encontro Nacional de Educação 
(ENE), organizado pelo Comitê Na-

cional “Em defesa dos 10% do PIB 
para a Educação Pública, Já!”, reuniu 
mais de dois mil participantes, entre 
estudantes, docentes, trabalhadores 
da educação, assistentes sociais e re-
presentantes de movimentos popu-
lares. A delegação que representou 
o SINASEFE Natal foi composta por 
oito pessoas, entre servidores e alu-
nos do IFRN. Tânia Costa represen-
tou o GT de Políticas Educacionais da 
Seção. 

A marcha “Em Defesa da Educa-
ção” marcou o início do II ENE. O 

Ato reuniu mais de três mil pessoas 
que cobraram mais investimento em 
educação pública. No dia 17, a aber-
tura do Encontro aconteceu na Uni-
versidade de Brasília (UnB). A mesa 
teve como tema “Por um Projeto 
Classista e Democrático de Educa-
ção, Contra o Ajuste Fiscal e a Dívida 
Pública”. Já no último dia do evento 
houve painéis temáticos e Plenária 
Final que aprovou por aclamação 
moções, relatórios dos GT’s e a De-
claração Política do II ENE. 

Delegação da Seção Natal presente no II ENE

Trabalhadores da Educação frente aos desafios da sociedade brasileira 

No dia 17 de junho, o SINASEFE Se-
ção Natal realizou, através do GT de 
Políticas Educacionais e Culturais, em 
parceria com a Frente Brasil Popular-
-RN, o Seminário “Trabalhadores da 
Educação frente aos desafios da socie-
dade brasileira”. O evento contou com 
uma mesa redonda com a participa-
ção dos professores José Dari Krein, da 
Unicamp; Dante Henrique Moura, do 
IFRN; José Teixeira da Silva, do Sinte/

RN; com a coordenação de Aparecida 
Fernandes, professora do IFRN e dire-
tora de Formação Política do SINASE-
FE Natal. O objetivo foi discutir ações 
para o combate das diversas propos-
tas em andamento, que visam à reti-
rada de direitos da categoria e signifi-
cam o retrocesso de muitos benefícios 
alcançados na luta por uma educação 
pública de qualidade, inclusiva e aces-
sível aos filhos da Classe Trabalhadora. 

Catálogo de Artistas e Grupos Artísticos do IFRN será produzido pelo SINASEFE Natal
O SINASEFE Natal, através do GT 

de Políticas Educacionais e Culturais, 
vai lançar nos próximos dias o edi-
tal para a produção do Catálogo de 

Artistas e Grupos Artísticos do IFRN-
2016/2017. 

O Catálogo tem por objetivo di-
vulgar a arte produzida pela comu-

nidade artística do Instituto, criando 
uma ponte entre produtores, finan-
ciadores e consumidores de bens 
culturais.
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As discussões sobre a incorporação 
dos 13,23% nas remunerações dos 
servidores federais ressurgiu após o 
Supremo Tribunal de Justiça (STJ), a 
Justiça Federal e o Conselho Nacional 
do Ministério Público (CNMP) conce-
derem o reajuste para os servidores 
do Ministério da Cultura (MinC), da 
Justiça do Trabalho e do Ministério 
Público da União (MPU), respecti-
vamente. O debate surgiu em 2003, 
quando através da Lei nº. 10.697 e da 
Lei nº. 10.698, o governo federal con-
cedeu para todos os servidores civis 
da União um reajuste anual de 1%, a 
título de revisão geral, e a vantagem 
pecuniária individual (VPI) sobre re-
munerações e subsídios até então vi-
gentes (R$ 59,87).

No entanto, a Lei 10.698/2003, 
ao conceder a vantagem pecuniária, 
teria promovido também uma revi-
são geral da remuneração em índi-
ces diferenciados, pois o percentual 
varia em cada carreira. O resultado 
prático das leis confronta a Constitui-

Notícias do Jurídico
Ação dos 13,23%: entenda mais sobre o debate

ção Federal, pois não contemplou os 
servidores federais de forma iguali-
tária. Isso porque, a VPI representa-
va 13,23% do menor vencimento do 
funcionalismo público federal na épo-
ca (R$ 420,66). As demais categorias, 
com vencimentos superiores, sofre-
ram consideráveis prejuízos. Para es-
sas categorias, a VPI não significou o 
mesmo percentual de reajuste, o que 
viola o artigo 37, inciso X da Consti-
tuição (que garante isonomia entre 
os servidores públicos, quanto aos ín-
dices de reajustes concedidos a título 
de revisão geral de remuneração).

No último dia 31 de maio, a 2ª Tur-
ma do STF cassou por unanimidade a 
decisão que tinha concedido o reajus-
te dos 13,23% aos servidores da Justi-
ça do Trabalho, referendando, assim, 
os fundamentos da liminar concedida 
em março pelo ministro Gilmar Men-
des, no sentido de que a decisão do 
colegiado violou as Súmulas Vincu-
lantes 10 e 37 do STF, que tratam, res-
pectivamente, da cláusula de reserva 

de plenário e da impossibilidade de 
concessão de aumentos à servidores 
públicos pelo Poder Judiciário com 
base no princípio da isonomia.

Para garantir que os servidores 
da Seção Natal sejam contemplados 
com o reajuste, caso seja deferido pe-
los tribunais superiores, o SINASEFE 
Natal consultou a categoria sobre a 
entrada de uma ação reivindicando 
a implantação do reajuste e, na As-
sembleia Geral do sindicato do dia 26 
de abril, a base decidiu por impetrar 
com uma ação coletiva requerendo 
a implantação da incorporação dos 
13,23% na remuneração dos servido-
res do IFRN. 

“O caminho é que o STF suspen-
da tudo referente aos 13,23%, mas 
qualquer direito sonegado da catego-
ria tem que ser buscado através das 
ações judiciais e é isso o que o sindi-
cato está fazendo”, concluiu o asses-
sor jurídico do SINASEFE Natal, Carlos 
Alberto.

Valores retroativos: ações impetradas pelo SINASEFE Natal
começaram a ser pagas em junho

O SINASEFE Seção Natal, através de sua Assessoria Jurídica, ganhou as ações referentes ao Reconhecimento 
de Saberes e Competências-RSC; de restos a pagar de exercícios anteriores do artigo 192, referente especifica-
mente a docentes aposentados antes de 1997; e dos 3,17%. A Justiça Federal começou a liberar o pagamento 
no mês de junho. Caso o servidor sindicalizado ainda não tenha ingressado com a ação judicial e tenha interes-
se – com exceção das ações dos 3,17%, cujo prazo para impetração de ações já se encerrou –, deve entrar em 
contato com o sindicato.

SINASEFE obtém decisão contra aumento abusivo do GEAP

A Assessoria Jurídica do SINASEFE Nacional divulgou em abril que a Justiça Federal determinou a redução na 
mensalidade do plano de saúde GEAP. Na ação judicial que o SINASEFE ingressou contra o aumento de 37,55% 
realizado pela operadora, foi deferida a antecipação de urgência, suspendendo parcialmente o aumento. A 
decisão reconheceu que o reajuste foi abusivo e foi deferido o pedido de tutela determinando a suspensão do 
reajuste de 37,55% a todos substituídos da parte autora (SINASEFE), beneficiários dos planos GEAP Autogestão 
Saúde, e aplicando-lhes o reajuste de 20% em seus respectivos planos, que é a inflação médica indica pela ANS 
para o ano de 2016. O reajuste de 20% foi implantado no contracheque do servidor no mês de junho. 
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Atendimento jurídico
Terças-feiras, das 8h às 12h, na sede 

do sindicato - IFRN/Natal-Central. 
Agende pelo (84) 3201-3856

O SINASEFE Seção Natal promo-
veu no dia 25 de maio uma video-
conferência sobre a Progressão Do-
cente. A atividade foi realizada com 
o objetivo orientar, esclarecer e 
preparar os servidores do IFRN para 
uma atuação mais eficaz e tranquila 
no decorrer do processo de revisão 
da progressão. A videoconferência 
contou com a participação de ser-
vidores dos Campi Natal-Central; 
Zona Norte; Parnamirim; Lajes; 
Nova Cruz; Parelhas; e Pau dos Fer-
ros.

A progressão docente é um tema 
que vem sendo discutido constan-
temente entre o sindicato e a ca-
tegoria, principalmente depois das 
recomendações da Controladoria 

Geral da União (CGU). Desde então, 
o SINASEFE Natal, através de sua Di-
retoria Executiva, vem empregando 
esforços e construindo, de forma 
conjunta com a gestão do IFRN, a 
definição de ações, procedimentos 
e orientações, no intuito de evitar 
que haja prejuízos financeiros e 
profissionais aos servidores, obje-
tos da referida recomendação.

A Seção promoveu assembleias, 
reuniões e orientações aos servi-
dores para que os mesmos tenham 
ciência dos procedimentos e enca-
minhamentos a serem adotados, 
do ato de sua notificação até a fase 
de defesa nas instâncias estabele-
cidas pela gestão. A realização da 
videoconferência sobre Progressão 
Docente foi mais uma forma que o 

sindicato encontrou para orientar 
os docentes.

Carlos Alberto explicou que a não 
defesa administrativa do servidor 
implica na implantação imediata do 
que foi notificado. “É fundamental 
que ocorra a defesa administrativa 
do processo, mesmo que ela não 
cumpra os requisitos técnicos, mas 
tem que ser feito dentro do prazo”.

Socorro Silva lembrou aos servi-
dores que as progressões não estão 
suspensas, estão transcorrendo nor-
malmente e disse que “a assessoria 
jurídica do SINASEFE Natal tem se 
colocado à disposição dos servido-
res e é importante que os docentes 
possam vir buscar as orientações no 
sindicato”.

Progressão Docente: SINASEFE Natal orienta servidores através de videoconferência

Videoconferência serviu para esclarecer e orientar os servidores

Acompanhe os
trabalhos dos Gts

em nosso site!

www.sinasefern.org.br
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Eventos
O SINASEFE Natal em Movimento

Foi realizado de 18 a 21 de março, 
em Brasília-DF, o 30º CONSINASEFE. 
O Fórum trouxe como tema “Cons-
truindo uma alternativa para a Classe 
Trabalhadora no Brasil e no Mundo” 
e teve como objetivo refletir coletiva-
mente sobre uma alternativa para a 
classe trabalhadora.

30º CONSINASEFE discutiu “Uma Alternativa para a Classe Trabalhadora no Brasil e no Mundo”

No Congresso, também foram eleitos a nova Direção 
Nacional (DN), o Conselho Fiscal e a Comissão de Apura-
ção Prévia do SINASEFE para o biênio 2016-2018. Tonny 
Medeiros Martinho, técnico-administrativo do IFRN Natal-
Central e membro atuante da base da Seção Natal, foi eleito 
para a Coordenação de Pessoal da DN.  

Um potiguar na diretoria do SINASEFE Nacional

Delegação da Seção Natal se fez presente no 30º CONSINASEFE

Participação na 142ª e 143ª Plena

 O SINASEFE Seção Natal se 
fez presentes nas duas últimas Plenas 
realizadas pelo SINASEFE Nacional, 
a 142ª e 143ª Plenas. A 142ª Plena 
aconteceu em São Paulo, entre os 
dias 29 de abril e 1º de maio. Dois 
dias de atividades foram reservados 
para os debates sobre análise de con-
juntura, II Encontro Nacional de Edu-
cação (ENE) e a agenda de eventos do 
SINASEFE. Já o dia 01/05 foi destina-

do para o ato do 1º de maio classis-
ta que foi realizado nas ruas de São 
Paulo-SP. O servidor André Palhares 
participou da Plena como represen-
tante da base e Maria Aparecida da 
Silva Fernandes da diretoria do sindi-
cato. Como representantes dos GTs 
participaram Edinésio Jales; Aurir 
Marcelino; Erivanda Tavares; Erinei-
de da Costa; Maria Goretti; e Moni-
que Dias.

 A 143ª Plena foi realizada nos 
dias 02 e 03 de julho em Brasília-DF. 
A Plenária foi a quarta edição reali-
zada neste ano de 2016, e teve como 
pauta o plano de lutas, resoluções do 
GT Carreira e situação financeira do 
Sindicato. O servidor Tonny Medeiros 
esteve no encontro representando a 
base e a coordenadora geral do SINA-
SEFE Natal, Socorro Silva, represen-
tou a diretoria do sindicato.

Arraiá dos servidores e servidoras 
do IFRN 

No dia 25 de junho, o SINASEFE Natal e a 
ASIFRN promoveram o Arraiá dos Servidores do 
IFRN. A festa contou com a presença de cerca de 
1.000 servidores no Gilson Buffet Recepções e foi 
animada por Lucas Araújo e Forrozão Balada Mix. 

O SINASEFE Seção Natal partici-
pou do evento com a representação 
de 12 delegados. Para a coordenado-
ra geral da Seção Natal, Socorro Silva, 
o Congresso traz um sentimento de 
renovação. “O Congresso se constitui 
com um número expressivo de lide-
ranças jovens, mulheres e a diversi-

dade no conjunto das ideias apresen-
tadas nos coletivos. Essa diversidade 
pode ser observada quando nasce 
um novo coletivo, que é o caso do 
Fórum Classista. Por conta disso nós 
observamos a representatividade e a 
pluralidade que há dentro do SINASE-
FE Nacional”.
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A coordenadora Socorro Silva falou em nome do SINASEFE Natal  

No IFRN, roda de conversa debateu sobre a democracia brasileira
A professora do IFRN e diretora de Forma-

ção Política do SINASEFE Seção Natal, Aparecida 
Fernandes, coordenou, no dia 29 de março, no 
Miniauditório do CNat/IFRN, a Roda de Conver-
sa “Em Defesa da Democracia”. O momento fez 
parte da agenda de atividades promovidas pela 
Frente Brasil Popular-RN, que conta com o apoio 
do SINASEFE Natal. Os debatedores abordaram 
os aspectos históricos, políticos, econômicos, so-
ciais e jurídicos da democracia brasileira. A pla-
teia presente participou do debate com pergun-
tas e apresentando seu posicionamento sobre o 
tema. 

Tico Santa Cruz reúne centenas de jovens para 
discutir a luta pela Democracia

No dia 27 de abril, centenas de estudantes, educado-
res e jovens militantes lotaram a Quadra I do CNat/IFRN 
para um bate papo sobre Democracia, Ativismo, Cultura 
e Juventude com o cantor e compositor Tico Santa Cruz. 
A atividade foi organizada pela Frente Brasil Popular-RN 
e entidades estudantis, e também contou com o apoio 
do SINASEFE Seção Natal. 

II Seminário Marx Hoje
 De 6 a 8 de abril de 2016, aconteceu em Natal o II Seminário Marx Hoje, uma realização do Grupo de 
Pesquisas Marxismo & Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. O evento, que contou com 
o apoio do SINASEFE Natal, teve como objetivo aprofundar a difusão e o aprofundamento de pressupostos 
teóricos marxianos e tradição marxista voltados à pesquisa e à transformação social. Membros da base e da 
diretoria da Seção Natal participaram do seminário que, na manhã do dia 07, promoveu uma mesa-redonda 
sobre o tema “O sujeito revolucionário”, com o coordenador nacional do Movimento dos Trabalhadores Sem 
Teto (MTST), Guilherme Boulos, e o professor Dr. Giovanni Alves, da UNESP/Marília. 

SINASEFE Natal apoia agenda de atividades em prol da Democracia
 O SINASEFE Seção Natal, como parte do grupo de instituições representativas dos trabalhadores e 
das trabalhadoras e dos movimentos sociais que estão comprometidos com a Democracia em nosso País, 

apoiou e continua apoiando as agendas de atividades promovidas em defesa da democracia e contra o 
atual governo golpista. Confira os eventos em que a Seção se fez presente:

Posse dos diretores-gerais e reitor do IFRN
O SINASEFE Seção Natal se fez presente nas ce-

rimônias de posse dos diretores-gerais dos Campi e 
do novo reitor do IFRN. A cerimônia de posse dos di-
retores-gerais Gestão 2016-2020 foi realizada em 25 
de abril na unidade Rocas do Campus Cidade Alta. Já 
a solenidade de transmissão de cargo ao novo reitor 
foi feita pelo Professor Belchior de Oliveira Rocha ao 
Professor Wyllys Abel Farkatt Tabosa, no dia 14 de 
maio. A coordenadora geral da Seção Natal, Socorro 
Silva, deu boas-vindas aos novos gestores, agradeceu 
ao professor Belchior pela parceria enquanto gestor 
do IFRN e desejou êxito ao novo reitor do Instituto, 
Wyllys Farkkat. 
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 Para reafirmar seu posi-
cionamento e marcar presença 
no Dia Nacional de Mobilização 
contra o Golpe, o SINASEFE Se-
ção Natal realizou, no dia 10 de 
maio, uma Aula Pública em De-
fesa da Democracia. O evento 
aconteceu em frente ao CNat/
IFRN, e antecedeu a mobiliza-
ção organizada pela Frente Bra-
sil Popular-RN que contou com 
uma marcha pela BR-101 e pro-
gramação cultural na Praça Cívi-
ca da UFRN. 

SINASEFE Natal realizou 
uma Aula Pública em
Defesa da Democracia

SINASEFE Natal participa de mobilizações do dia 10 de junho
O SINASEFE Seção Natal par-

ticipou no dia 10 de junho, no 
IFRN Campus Natal-Central, das 

atividades do Dia Nacional de Mobi-
lização.  As atividades iniciaram pela 
manhã, no Miniauditório do CNat/

IFRN, quando foi realizada uma 
Roda de Conversa “Mulher e a 
Democracia”, com debates sobre 
ataques aos direitos das mulhe-

res no governo Temer e 
o combate à violência e à 
cultura do estupro. Já no 
período da tarde, o sin-
dicato participou da Aula 
Ato que aconteceu na 
entrada do CNat, e que 
contou com a participa-
ção dos servidores e alu-
nos do IFRN, entidades 
sindicais e movimentos 
sociais e populares. Após 
a aula, as pessoas presen-
tes na atividade se junta-
ram aos participantes do 
Ato #ForaTemer: Não ao 
golpe, promovido pela 
Frente Brasil Popular-RN, 
e saíram em marcha pela 
Avenida Senador Salgado 
Filho até a Praça de Mi-
rassol.

Livro “A Resistência ao Golpe de 2016” é 
lançado em Natal

O SINASEFE Seção Natal prestigiou na noite de 20 de ju-
nho, no Auditório do CNat/IFRN, a cerimônia de lançamen-
to do livro “A Resistência ao Golpe de 2016”. A obra é com-
posta por 103 artigos de juristas, economistas, jornalistas, 
artistas e intelectuais brasileiros e estrangeiros sobre o pro-
cesso de impeachment contra a presidente Dilma Rousseff. 
O lançamento em Natal foi uma realização do Comitê dos 
Juristas Potiguares pela Democracia e contou com a parce-
ria do sindicato.
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O servidor de 61 anos é assis-
tente em administração na Dire-
toria de Administração de Pessoal 
do CNat/IFRN. Ele é o responsá-
vel por divulgar todas as maté-
rias relacionadas ao IFRN que são 
publicadas no Diário Oficial da 
União, trabalho de relevante im-
portância para a instituição. Lu-
ciano trabalha no Instituto há 38 
anos e resume todo esse tempo 
de dedicação à escola em duas 

Perfil do Servidor
Você conhece Luciano Lisboa Villar de Mello?

palavras: “magnífico e gratificante”. 
Luciano foi o primeiro presidente da 
Comissão de Ética do IFRN, e ficou na 
função por dois mandatos, de 2005 
a 2012. Já trabalhou no setor dos 
aposentados e na capacitação dos 
servidores. “Gosto de trabalhar. Já 
poderia ter me aposentado, mas tra-
balho por prazer. A única mágoa que 
levarei para sempre dos gestores do 
IFRN é de nunca ter sido reconheci-
do”, disse Luciano Lisboa, que tem 

43 anos de sua vida dedicados 
ao serviço público. O servidor, 
que é um leitor assíduo e ávido 
pelo conhecimento, é conside-
rado uma memória viva da es-
cola, contribuiu e ainda contri-
bui na organização dos arquivos 
históricos do Instituto. “Faço 
essa atividade com prazer, pois 
considero importante para a 
instituição”, comenta Luciano 
Lisboa.
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A indicação de livros desta edição é da funcionária 
do SINASEFE Seção Natal, a jornalista Deyse Moura. Ela 
sugere para leitura o livro “Como Conversar com um Fas-
cista”, de Marcia Tiburi. O livro traz ensaios inéditos e 
alguns já publicados. De acordo com a autora do livro, a 
obra é um antídoto contra a barbárie e traz um propósito 
filosófico-político: pensar com os leitores sobre questões 
da cultura política experimentada diariamente, de um 
modo aberto, sem cair no jargão acadêmico. “Vivemos 
um momento conturbado, em que travar qualquer dis-
cussão sobre valores sociais e políticos pode se tornar 
um grande desafio. Uma obra como essa pode nos trazer 
boas inspirações para o debate cotidiano e tão necessá-
rio sobre esses temas”, recomenda Deyse. 

A Teoria de Tudo 

A dica de filme ficou por conta do servidor aposen-
tado Aurir Marcelino. Ele indicou o filme “A Teoria de 
Tudo”, lançado em 2015. O filme é baseado na biografia 
de Stephen Hawking e mostra como o jovem astrofísico 
fez descobertas importantes sobre o tempo, além de re-
tratar o seu romance com Jane Wilde e a descoberta de 
uma doença motora degenerativa aos 21 anos. “Que as 
pessoas possam refletir sobre a importância de valorizar 
mais as coisas simples da vida e suas relações humanas 
no ambiente de trabalho, onde passamos a maior parte 
do tempo, com os amigos e na família, buscando ajudar e 
deixar ser ajudado, a fim de superar as adversidades com 
fé e esperança”, comenta Aurir Marcelino.

Como Conversar com um Fascista

DICA DE FILME

DICA DE LIVRO
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E-mail marketing: uma nova ferramenta de 
comunicação com os sindicalizados

Visando agilizar e democratizar 
o acesso às discussões realizadas 
com a base e às ações realizadas 
pelo sindicato, a Assessoria de 
Comunicação do SINASEFE Seção 
Natal está colocando em prática o 
envio de e-mail marketing institu-
cional com as notícias da entidade. 
O novo sistema é uma ferramenta 
de envio de e-mails direto, rápido 
e com maior alcance de pessoas 
simultaneamente. As informações 
enviadas pela assessoria são apre-
sentadas de forma resumida no 
e-mail, fazendo com que o inter-
nauta clique na notícia que seja 
do seu interesse e seja levado ao 
site do SINASEFE Natal. No entan-
to, como sistema novo e que dis-
para mensagens para uma grande 

quantidade de e-mails, é possível 
que muitos destinatários ainda 
não estejam recebendo nossas 
notificações. Para garantir que 
as mensagens cheguem à sua 
caixa de entrada, orienta-se ao 
sindicalizado (a) que o endereço 
contato@sinasefern.org.br seja 
adicionado aos seus contatos. 
Solicitamos ainda aos nossos fi-
liados e filiadas que verifiquem 
suas caixas de spam ou lixeiras 
eletrônicas e, ao identificarem 
mensagem do remetente SINA-
SEFE Natal, marquem-na como 
confiável. Assim, o diálogo entre 
o sindicato e a base será otimi-
zado a cada contato, fortalecen-
do-se cada vez mais esse novo 
canal de comunicação. 


