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ELEIÇÕES PARA REITOR E DIRETORES 
GERAIS SE ARRASTAM NO IFPA

á pouco mais de pessoal e de ensino.
um ano ,  em Mesmo com a posição favorável de alguns 
maio de 2012, o membros do Conselho para a realização imediata das H

Minis t é r io  Púb l i co  eleições, o reitor deixou claro que há uma determinação 
Federal suspendeu as da SETEC de não iniciar o processo eleitoral, em razão 
eleições para reitor e de o mesmo ainda não estar consolidado, principalmente 
diretores gerais do IFPA, em relação às obras.
devido às denúncias de O conselheiro Lindon Jonhson lamentou a 
i r regular idades que decisão de mais uma vez cancelar o cronograma eleitoral 
poderiam comprometer e ponderou que não é a Instituição que está passando por 
o resultado da votação. desmontes, mas, sim, os gestores que assumem cargos e 
D e s d e  e n t ã o ,  o  não cumprem com o papel de gestor.

SINASEFE-PA cobra do MEC e da reitoria pro tempore Para a diretoria do SINASEFE-PA a situação é 
a realização do pleito, conforme determina a Legislação delicada e se agrava pelo histórico de corrupção no 
Federal. Instituto, que já passou por três intervenções, o que 

Apesar da insatisfação de toda a comunidade notadamente precariza as condições e relações de 
acadêmica por conta do adiamento das eleições, a trabalho. ‘‘É imperativo que as eleições para reitor e 
previsão é de que o processo aconteça até fevereiro de diretores gerais aconteçam. O cancelamento sucessivo 
2014. O interventor, Élio Cordeiro, disse na 22ª reunião do processo desacredita a gestão pro tempore e nos dá 
ordinária do CONSUP, que ‘‘é necessário estender por motivos para deflagrar greve, visto que os problemas, do 
um período maior a gestão pro tempore, pois a SETEC e ponto de vista dos servidores, não são resolvidos. 
o MEC consideravam que somente quando os problemas Precisamos de uma eleição transparente, democrática e 
do IFPA estiverem sanados será possível passar a gestão participativa o mais breve possível’’, afirma.
com responsabilidade ao reitor eleito’’. Acrescentou Por isso, o Sindicato exige o cumprimento do 
ainda que o processo eleitoral ocorreria se não tivessem Decreto  nº 6.986 e da Portaria nº 210 que determinam a 
ocorrido fatos novos, como irregularidades nas obras de realização de eleições simultâneas para reitor e diretores 
diversos campi, os diverosos processos administrativos gerais e assim, de fato, prezar pela manutenção do estado 
e a grave situação do campus Belém, onde foram democrático dentro da instituição, esquecido 
detectados inúmeros e sérios problemas nas áreas de pelos gestores do IFPA.

há tanto 
tempo 

Sinasefe ParáS sinasefepa.org sinasefepa@gmail.com

‘‘A força dessa luta (...), faz com que os banqueiros, empreiteiros, grandes empresas, o governo federal, governos
estaduais e municipais, os políticos de direita, que sorriam felizes até ontem, hoje não consigam mais dormir. Todos
têm medo que essa fúria os atinja diretamente. Essa mobilização tende e precisa continuar, por seu caráter diverso,

inteiramente ligado às demandas mais sentidas pelo povo trabalhador e sua juventude’’ CSP-Conlutas.
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#protestosbelém



os dias 13 e 14 de junho, a assessora jurídica do c o m p r o v a n t e s  d e  
SINASEFE-PA, Drª Roberta Dantas, esteve no u t i l i z a ç ã o  d e  
Campus Rural de Marabá com o objetivo de transporte público N

interpor representação junto ao Ministério Público devem ser entregues na 
Federal (MPF) para que sejam investigadas as péssimas c o o r d e n a ç ã o  d a  
condições de trabalho a que os servidores estão DIGEP até o dia 10 de 
submetidos diariamente. c a d a  m ê s ,  e m  

Durante reunião com os trabalhadores para desacordo  com a  
esclarecimento e providências, foram discutidas decisão judicial que 
questões como a Ação Judicial de Auxílio Transporte e a assegura o direito dos 
necessidade de reunir documentos que comprovem a trabalhadores.
precarização das condições e relações de trabalho no Diante dessa 
campus. afronta, logo no dia 

Cabe informar que a representação já foi seguinte (19/06), a 
protocolada no MPF-Marabá e distribuída ao procurador Assessoria Jurídica 
Henrique Hahn Martins de Menezes. O Sindicato protocolou junto à 
aguarda agora a marcação da audiência e o início das Justiça Federal pedido 
investigações sobre as denúncias realizadas. de providências, no sentido de determinar a aplicação de 

Descumprimento da decisão do Auxílio multa diária pelo descumprimento da liminar. Cabe 
Transporte - Apesar de a Assessoria Jurídica ter ressaltar que o RH do campus Castanhal com o devido 
conquistado a liminar que garante a concessão do pagamento do Auxílio Transporte já neste mês de junho, 
Auxílio Transporte sem a necessidade de apresentação  ainda que a reitoria do IFPA não tenha encaminhado 
de comprovantes para todos os servidores ativos do documento oficial aos campi.
Instituto Federal do Pará (IFPA), no dia 18/06, a ‘‘A reitoria do IFPA foi notificada da liminar no 
DIGEP do campus Rural de Marabá divulgou aviso onde dia 06 de junho. Infelizmente, ainda estamos sujeitos a 
informava que o pagamento do benefício não seria gestores que desrespeitam sistematicamente as 
liberado sem qualquer orientação ou posicionamento da conquistas da categoria. O que falta é boa vontade para 
reitoria sobre o assunto. levar adiante as judiciais favoráveis aos servidores’’, 

O mesmo documento ainda afirma que os afirmou a diretoria do Sindicato.
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 Ministério da Educação (MEC) publicou, no dia argumentou o posicionamento da categoria por meio dos 
10/06 a Portaria 491 em que instituiu o Conselho membros da Comissão Nacional Docente (CND), não OPermanente para estabelecer procedimentos somente sobre o RSC, mas como sobre toda a Lei.

acerca da concessão do Reconhecimento de Saberes e Infelizmente o governo desconsiderou muitas 
Competências (RSC) da Carreira do Magistério EBTT propostas relevantes do Sinasefe, entretanto como 
(contido na Lei 12.772/12). integrante do Conselho novas negociações serão feitas 

Mesmo não tendo assinado o Acordo de Greve, o reafirmando direitos dos docentes.
governo reconheceu a representatividade e a O Conselho Permanente deverá se reunir a cada 
legitimidade do Sinasefe diante da categoria, em que irá quatro meses e as instituições federais de ensino deverão 
compor o Conselho com três representantes titulares e elaborar regulamento interno para a concessão do 
três suplentes. Reconhecimento de Saberes e Competências em 

O texto da portaria foi fruto dos debates do Grupo consonância com as diretrizes gerais estabelecidas pelo 
de Trabalho formado com a entidade que assinou o Conselho Permanente.
Acordo de Greve (Termo de Acordo 01/2012) composto Além do Sinasefe, compõe o conselho as 
pelo PROIFES, bem como pelo CONIF e ANDIFES. O secretarias do MEC, MPOG e MD, CAPES, CONIF, 
Sinasefe mesmo fora deste GT convocou reuniões com a CONDETUF, CONDICAP e PROIFES.
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica do 
Ministério da Educação (SETEC/MEC) em que Fonte: SINASEFE-DN

 Sinasefe deu entrada em processo que requere a Sinasefe, realizado no mês de maio, a questão da 
equiparação do auxílio-alimentação com o valor equiparação foi abordada na mesa que apresentou casos Opago pelo Tribunal de Contas da União (TCU) de sentenças favoráveis. Assim, os representantes 

para beneficiar os docentes dos Colégios Militares e ex- jurídicos das Seções Sindicais vislumbraram a 
territórios, cujo vínculo é com a União Federal. possibilidade do ingresso de ação para os servidores.

A Assessoria Jurídica Nacional (AJN) esclarece Equiparação de auxílio-alimentação de juízes 
que as ações judiciais contra os Institutos Federais são - No dia 11/06, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) 
feitas pelas Seções Sindicais, devido à autonomia destas suspendeu o pagamento de mais de R$ 100 milhões a 
instituições e por conta da regra processual que deve juízes de oito Estados referentes a auxílio-alimentação 
tramitar o processo no domicílio do réu. retroativo. O tema foi levantado no STF por duas outras 

Como outra maneira de impactar a pauta, ações, visto que com a Reforma do Judiciário (desde 
servidores também estão se organizando com o 2004) ficou estabelecido que os magistrados recebessem 
recolhimento de abaixo-assinado eletrônico para pedir todos os benefícios por meio de um subsídio único.
aprovação do Proposta de Emenda Constitucional (PEC Já em 2011, o CNJ entendeu que os juízes 
271/2013) que regulamenta a isonomia de verbas deveriam ter benefícios equiparados ao do Ministério 
indenizatórias. A PEC se refere a valores como auxílio- Público, em que mais de R$ 249 milhões já foram pagos 
alimentação, auxílio creche e diárias de viagens a serviço de retroativos aos juristas dos Tribunais de Justiça da 
ressaltando que não há justificativa para distinção de Bahia, Pernambuco, Roraima, Sergipe, Espírito Santo, 
valores entre os empregados públicos dos três poderes Maranhão, São Paulo e Pará. Entretanto, o presidente do 
(Executivo, Legislativo e Judiciário). Conselho e do STF, Joaquim Barbosa vê o pagamento 

Supremo Tribunal Federal - Atualmente, o como inconstitucional, segundo argumentação do texto 
Poder Executivo paga R$ 373,00 aos seus servidores de da Constituição Federal.
auxílio-alimentação, enquanto o TCU para a quantia As demais categorias deverão aguardar a 
mensal de R$ 740,96. Diante de tamanha disparidade, o tramitação da pauta no Supremo, o que demonstra a falta 
Sinasefe aguarda julgamento do processo que solicitou de condições igualitárias no serviço público federal. O 
também a respectiva indenização aos servidores e Sinasefe Nacional coloca a AJN à disposição para 
acompanha a entrada do tema novamente na pauta do orientar juridicamente as Seções Sindicais no 
Supremo Tribunal Federal (STF). providenciar das respectivas ações.

Equiparação defendida pelos juristas do 
Sinasefe - No VI Encontro do Coletivo Jurídico do Fonte: SINASEFE-DN

ASSESSORA JURÍDICA DO SINASEFE-PA
VISITA O CAMPUS RURAL DE MARABÁ

ELEITA NOVA 
COMISSÃO ELEITORAL 
E CONSELHO FISCAL

SINASEFE REPRESENTA A CATEGORIA DOCENTE 
EM CONSELHO PERMANENTE SOBRE RSC

SINASEFE INGRESSA COM AÇÃO DE 
EQUIPARAÇÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

urante assembleia realizada no dia 12/06, foram 
escolhidos os novos membros da Comissão DEleitoral que organiza as eleições para a diretoria 

do SINASEFE - Seção Pará, biênio 2013/2016, como 
também do novo Conselho Fiscal.

A Comissão Eleitoral agora é composta pelos 
servidores Klewton Adriano Oliveira Pinheiro (Castanhal), 
Abraão Santos de Sousa (Belém) e Ribamar Ribeiro Junior 
(Marabá Rural). Para o Conselho Fiscal, a plenária aprovou 
os nomes de Acácio Tarciso Moreira Melo (Castanhal), Job 
José dos Anjos (Belém) e Lindon Johnson Silva Ferreira 
(Belém).

O Conselho Fiscal deve emitir novo parecer sobre as 
contas da atual gestão. Cabe ressaltar que, de acordo com a 
Assessoria Contábil do Sindicato, todos os questionamentos 
e pendências foram esclarecidos e resolvidos em tempo 
hábil e de acordo com as normas contábeis.

Comunicado
Importante!

Informamos aos nossos(as) sindicalizados(as), 
que no mês de JULHO/2013, a partir da semana 
do dia 08/07/13 até o dia 31/07/13, 
funcionaremos às Terças, Quartas e Quintas-
feiras, no horário de 8h às 14h. O Plantão da 
Assessoria Jurídica será nos dias de Terças e 
Quintas-feiras das 9h às 12h e o Plantão da 
Assessoria Contábil, nas Quartas-feiras das 9h 
às 12h. Retornaremos ao expediente normal a 
partir do dia 01/08/13.

Belém (PA), 27/06/2013,

A Coordenação Geral da Seção Sindical
do Estado do Pará.

Foto: SINASEFE/PA
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realizem assembleias para discutir a atual 
conjuntura política do país, a integração das 
manifestações em cada cidade e a adesão à 
paralisação histórica do dia 11 de julho”.

A mobilização já obteve êxitos por todo o 
país no Dia Nacional de Luta, convocado pela 
CSP-Conlutas e pelo Espaço Unidade de 
Ação nos dias 26 e 27 de junho. Foram feitas 
paralisações, atos e manifestações em 
diversas regiões do país. Agora é o momento 
dos servidores públicos federais protestarem 
em defesa dos serviços públicos de qualidade, 
gratuito e que atenda as necessidades do povo 
trabalhador em nosso país!

É a hora de se unir a massa para avigorar a 
luta diária para reverter à situação precária 
que os trabalhadores dos Institutos Federais 
encaram enquanto o governo só se empenha 
na construção acelerada de mais Campus e 
sem o mínimo fornecimento de condições aos 
trabalhadores e alunos.

Junte-se aos debates, acrescente sua 
força e sua indignação para fazermos a 
diferença. A seguinte plataforma pode sofrer 
adições de acordo com as demandas locais ou 
mesmo ser utilizada de forma parcial. 
Confira:
ü Mais recursos para a educação e saúde 
PÚBLICAS; plano de obras para construir 
hospitais e escolas suficientes
ü Aumento dos salários de acordo com a 
inflação
ü Menos dinheiro para os bancos e mais 
recursos para políticas sociais como os 10% 
do PIB para a educação pública e para o 
pagamento do piso nacional dos educadores; 
suspensão do superávit primário e o 
pagamento da dívida externa e interna para ada à revolta geral que o brasileiro assimilou 

bancos e especuladoresindo às ruas desde o inicio do mês de junho, os 
ü Fim do fator previdenciário; recomposição do valor movimentos sindicais se organizam para D
das aposentadorias; anulação da Reforma da Previdência contribuir com sua vasta experiência em manifestações e 
de 2003no combate aos ataques governistas. Portanto, o Sinasefe 
ü Contra as privatizações; pela revogação da EBSERHNacional (Sindicato Nacional dos Servidores Federais 
ü Contra o PL 092 que privatiza o serviço públicoda Educação Básica, Profissional e Tecnológica) 
ü Contra a precarização do trabalho e o PL 4330, das convoca as bases a integrarem o Dia de Paralisação 
terceirizaçõesNacional, no dia 11 de julho em todos os estados do país.
ü Contra a corrupçãoSeguindo a orientação do Fórum dos Servidores 

Públicos Federais, o Sinasefe, por meio de Ofício 
Fonte: SINASEFE-DNCircular 22/2013 orienta que as Seções Sindicais ‘‘(…) 
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