
Filie-se ao Sintietfal!

COM VOCÊ 
NOSSA LUTA SE FORTALECE!



Presidente: Hugo Brandão
Vice-Presidenta: Silvia Regina
Secretaria Geral: Yuri Buarque e Marcondes Inácio
Finanças: Gabriel Magalhães e Fábio Sales
Jurídico: Carlos Borges e Wilson Ceciliano
Formação Polí�ca: Fabiano Duarte e Andréa Moraes
Comunicação: Ederson Matsumoto e Elaine Cris�na
Polí�cas Associa�vas: Ricardo Lima e Zilas Nogueira
Aposentados: Nivaldo Macário e Carlos Magalhães
Polí�cas Educacionais: Flávio Veiga e Tomás Pedro

Diretorias Municipais: 
Satuba - Milena Ferro (Titular), Aline Ferreira (Adjunta), Genuzi de Lima 

(Secretária); Palmeira dos Índios - Flávio Melo (Titular), Gicelle Silva (Adjunta), Luiz 

Domingos (Secretário); Marechal Deodoro - Joana D’Arc (Titular), Artur Barbosa 

(Adjunto), Fabrício Tavares (Secretário); Maragogi - Danilo Pires (Titular), Renato 

Lôbo (Adjunto); Penedo - Pablo Pinheiro (Titular), Bárbara Barbosa (Adjunta), 

Marcos Fabrício Alves (Secretário); Murici - Abelardo Pedro Junior (Titular), Laura 

Fernandes (Adjunta), Monique Werneck (Secretária); Arapiraca - Jaqueline Lima 

(Titular); Coruripe - Érica Aprígio (Titular), Geice Lima (Adjunta), Lais Gois 

(Secretária); Piranhas - Claudemir Mar�ns (Titular), Ronny Souza (Adjunto), Daone 

Santos (Secretária); Batalha - Walkíria Costa (Titular), Everaldo dos Santos 

(Adjunto), Susan Edith (Secretária); Santana do Ipanema - Levy Brandão (Titular), 

Anny Barros (Adjunta), Iara Felix (Secretária); São Miguel dos Campus - Veridiana 

Ga�o (Titular), Paulete Constan�no (Adjunta), Vivianne Morcerf (Secretária)

Expediente

Diret�ia Executiva

Car�lha de sindicalização do Sin�e�al 
2ª Edição/Julho 2019 (revisada e ampliada)

Jornalista responsável: Ésio Melo (MTE 

1509/AL); Estagiária: Thainá Mar�niano.
Tiragem: 5 mil unidades

Sindicato dos Servidores Públicos Federais da 

Educação Básica e Profissional no Estado de 

Alagoas 

Rua França Morel, 136 - Centro - Maceió/AL
(82) 3223.6265 - sin�e�al@sin�e�al.org.br



Companheiro/a servidor/a,

É com orgulho que apresentamos a segunda edição de nossa car�lha de 

sindicalização.Esse material está sendo publicado no momento em que o 

Brasil atravessa tempos di�ceis, de retrocessos nos direitos e de ataques aos 

movimentos sindicais e sociais, aos serviços públicos e até mesmo à educa-

ção e à ciência.

O governo Bolsonaro, submisso aos interesses dos bancos, dos ricos e 

dos Estados Unidos, quer acabar com a aposentadoria para a classe traba-

lhadora, priva�zar as estatais e entregar nossas riquezas para os norte-

americanos, acabar com direitos e o acesso à saúde e à educação públicas.

Se depender desse governo, os Ins�tutos e Universidades Federais vão 

morrer sem recursos. Serão precarizadas as nossas condições de trabalho e 

a qualidade do ensino. Os cortes de 30% no orçamento e a tenta�va de 

amordaçar a educação já são o prelúdio de sua polí�ca educacional.

Essa situação exige de nós organização e luta para resis�r. A classe 

trabalhadora já derrotou ditaduras e construiu revoluções. Será capaz 

também de derrotar esse governo e suas propostas contrárias aos 

nossos direitos.

Para isso, precisamos de um sindicato forte e a�vo. Nos úl�mos 

anos, conseguimos reconstruir o Sin�e�al a par�r da par�cipação 

direta e a�va dos servidores, colocando-o nas principais lutas e emba-

tes dentro e fora do Alagoas. Precisamos fortalecê-lo e usá-lo como 

nossa principal arma nessa luta para construir um Brasil mais justo e 

igualitário.

Assim, convidamos você para fazer parte do seu sindicato, par�ci-

par de nossas assembleias e a�vidades, filiar-se e fortalecer a luta!

Hugo Brandão
presidente do Sin�e�al

‘‘Avançar nas lutas e 
na construção sindical’’



O Sindicato é fundamental na defesa de cada 

servidor/a e da categoria como um todo. É através 

dele que nos mantemos organizados e em condições 

de reagir quando nossos direitos são ameaçados. 

Os sindicatos fizeram história e trouxeram para o 

mundo do trabalho muitas das principais conquistas 

que hoje são bene�cios para os/as trabalhadores, 

como a redução da jornada de trabalho, o 13º 

salário, o direito às férias, à licença-maternidade, 

entre tantos outros.

Apesar de não ser obrigatória, a sindicalização é 

um direito do/a trabalhador/a. Sindicalizar-se 

significa tomar parte das ações em defesa dos/as 

trabalhadores/as. É lutar para manter direitos já 

conquistados e para ampliá-los.

O Sindicato dos Servidores Públicos Federais da 

Educação Básica e Profissional no Estado de Alagoas 

(Sin�e�al) tem trabalhado em várias frentes para 

defender os interesses dos/as servidores/as do IFAL, 

bem como conquistar melhorias na educação e nos 

serviços públicos. 

Mas, para que um sindicato seja forte, é necessá-

rio que ele possua grande número de sindicaliza-

dos/as, assumindo também o papel de sustentar e 

apoiar essa luta. Uma par�cipação efe�va poderá 

fazer toda a diferença, principalmente, quando as 

questões estão relacionadas às condições de 

trabalho.

Par�cipe! Filie-se ao Sin�e�al!

Venha para o Sintietfal:
com você, nossa luta se f�talece!



Motivos para a sindicalização
Defesa da educação pública, gratuita e de qualidade

Luta por direitos da categoria e de todos/as os/as servidores públicos/as 

Sin�e�al é a nossa voz 

Como profissionais da educação, lutamos por uma educa-

ção pública, gratuita e de qualidade para todos. O Sin�e�al, 

como representante da categoria, não mede esforços para 

desenvolver essa luta com principalidade, reivindicando 

mais inves�mentos, contra a polí�ca de priva�zação e 

sucateamento e defendendo uma escola democrá�ca. 

Fortalecimento da luta da classe trabalhadora

PARALISAÇÃO EM DEFESA DAS 30 HORAS

GREVE GERAL - 28 DE ABRIL DE 2017

MOBILIZAÇÃO EM FRENTE À REITORIA (1/9/16)

O serviço público é um dos principais alvos de destruição 

do governo, seja reduzindo orçamento, cortando verbas, 

vetando a expansão e novos concursos, criando PDV e 

interferindo na autonomia interna. Para os/as servido-

res/as do IFAL, isso também é sen�do nas condições de 

trabalho e nos direitos que são atacados, como as 30 horas 

e a jornada docente. O Sin�e�al está na linha de frente 

dessa luta, construindo mobilizações locais e nacionais.

O Sin�e�al é um sindicato classista porque compreende 

que sua luta faz parte de uma luta mais geral e ampla de 

toda a classe trabalhadora para pôr fim a um sistema de 

exploração e dominação baseado no capital. Por isso, o 

Sin�e�al par�cipa e apoia movimentos que defendam 

os direitos, a jus�ça e a igualdade social.

Como representante legal e legí�mo dos servidores e das 

servidoras do IFAL, o Sin�e�al é o porta-voz das reivindica-

ções cole�vas e individuais da categoria. Ele fiscaliza e 

denuncia irregularidades, media conflitos com a Reitoria e 

combate o assédio moral no trabalho. O Sindicato é tam-

bém o porta-voz da categoria no Conselho Superior.
ATO CONTRA DEMISSÃO NO IFAL (2017)



Cronologia Sindical

Fundação do Sin�e�al

É fundado o Sindicato dos Trabalhadores das Ins�tuições do Ensino 
Técnico Federal do Estado de Alagoas através da fusão da Associação 
dos Docentes (ADETFAL) e da Associação dos Servidores da Escola 
Técnica Federal de Alagoas (ASSETFAL). 

1992

1ª Gestão

A Diretoria da Asse�al, presidida por Jeferson Levino da 
Silva, assume a 1ª gestão do Sin�e�al com o mandato de um 
ano. A direção teve 14 �tulares e 9 suplentes.1
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Jeferson Levino

Jeferson Levino da Silva é reconduzido à presidência do Sin�e�al 
para mandato regular de três anos. O aposentado, fundador do 
Sin�e�al, ficou por quatro anos à frente da en�dade.1
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Maria Salete

Maria da Salete de Oliveira Santos presidiu o Sin�e�al por duas 
gestões: 1996/99 e 1999/02. Hoje, a aposentada Maria Salete é 
presidenta da Associação dos Servidores do Ifal (Assifal).1
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Damião Augusto

Damião Augusto de Farias Santos, diretor do câmpus Maceió 
(2019/2022), também foi presidente do Sin�e�al. Foi eleito 
em 2002, mas renunciou à gestão na metade do mandato.2
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Maurício Menezes

O TAE Maurício Ferreira Menezes era tesoureiro na gestão 
de Damião e assumiu a presidência até o final do mandato, 
em 2005. Após esse período, foi formada uma diretoria 
provisória até a nova eleição, realizada em 2006. 
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Mudança estatutária

Em 29 de agosto de 2007, por deliberação do Congresso Estadual, o 
Sin�e�al passa a se chamar Sindicato dos Servidores Públicos Federais 
da Educação Básica e Profissional no Estado de Alagoas e a ter diretoria 
execu�va com 18 membros e mais três por diretoria municipal. 

2007

Maurício Menezes

Maurício foi reeleito presidente em 2006 e manteve-se à frente 
do sindicato até 2009. No meio de sua segunda gestão, realizou 
o 1º Congresso do Sin�e�al, que alterou o estatuto e a 
estrutura da en�dade. 
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Nilton Coelho

Nilton Gomes Coelho foi o sucessor na presidência do Sin�e�al, 
sendo eleito para o mandato 2009-2012. Mesmo após o fim de 
sua gestão, manteve-se no cargo e em posse da sede do 
sindicato até a intervenção judicial em 2015.
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Alexandre Fleming

Alexandre Fleming Vasques Bastos foi eleito presidente em 
outubro de 2013. A assembleia que depôs a gestão anterior e 
empossou uma diretoria provisória para organizar as eleições foi 
ques�onada. Sua gestão acabou em 2015 por decisão judicial.

2
0

1
3

-1
5

Hugo Brandão

Sebas�ão Hugo Brandão Lima foi eleito 
presidente em processo organizado 
pela jus�ça para a gestão 2016-2019. 
Realizou o segundo Congresso Estadual 
em 2018. E, em 2019, foi reeleito com 
ampla par�cipação da base para 
mandato até 2022. 
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Intervenção Judicial

Em dezembro de 2015, o Tribunal Regional do Trabalho afastou 
defini�vamente a diretoria 2009-2012 e nomeou um interventor 
externo para organizar novas eleições para o 
Sin�e�al. A disputa judicial foi resolvida com a 
eleição de fevereiro de 2016.

2015

GREVE NACIONAL DA EDUCAÇÃO (2019)

SEMINÁRIO EPT (2018)



Confraternizações Comunicação sindical

Formação polí�ca e sindical Assessoria jurídica

Vantagens do sindicalizado/a

Convênios

Serviço de assessoria jurídica exclusivo 
para filiados/as, através do escritório 
Clênio Pacheco Franco Advogados e 
Consultores Jurídicos. O plantão de 

atendimento na sede do sindicato para 
ações individuais ou cole�vas acontece 

toda terça-feira, das 9h às 12 horas. 

O Sindicato procura manter sua base 
informada e atualizada através de jornais 
impressos, envio de bole�ns eletrônicos, 

listas de transmissão e a atualização 
diária do site e das redes do Sin�e�al. 

Realiza também as transmissões ao vivo 
da reunião do Consup.

Promoção de eventos de formação para 
a base, como debates, palestras e 

seminários, a exemplo das palestras 
sobre assédio moral e o recente 

Seminário de Educação Profissional e 
Tecnológica, que trouxe nomes como 
Gaudêncio Frigo�o e Maria Ciava�a.

Realização de eventos e 
confraternizações para a socialização dos 
filiados/as, a exemplo do “Arrastapé do 

Sin�e�al”, do Dia do Servidor/a Público/a 
e da festa de fim de ano. Além disso, o 
sindicato apoia/realiza a�vidades nos 

Câmpus.

Obter vantagens e descontos através de 
convênios firmados com empresas. 
Atualmente, existem contratos com 

planos de saúde e odontológicos, escolas 
de idiomas e de educação infan�l. Novos 

convênios estão em processo de 
celebração.

Democracia

Ter espaços de debates e decisões da 
luta de forma cole�va, através da 

realização regular de assembleias gerais 
e nos câmpus. Além disso, os/as 

filiados/as podem votar e serem votados 
para as diretorias execu�va e municipais 

e para o conselho fiscal do Sin�e�al.



Atuais Convênios
Planos de Saúde
Ÿ Unimed 

0800 878 7559 / (82) 3025-6774 
atendimento.al@g2cadministra
dora.com.br

Ÿ SulAmérica
(82) 99945 2654  
contato@pferreiraseguros.com

Ÿ Dr. Legal 
(82)3221-1662 /(82)99680-1333 
contato@doutorlegal.com.br

Ÿ Uniodonto
(82) 99837 0573

Educação
Ÿ Escola Criar e Recrear 

(82) 3221 0593 
criar@criarerecrear.com.br 

Ÿ Wizard
(82) 3432-8200 / 3326-4046 

Ÿ Colégio Adven�sta 
(82)  4009-7600

Ÿ Colégio Contato
(82) 3021-7600 /4009-5656

Ÿ Colégio Marista 
(82) 4009-2760

Ÿ Colégio Anchieta 
(82) 3325-1588

Seguros
Ÿ TOP Corretora de Seguros 

(82) 3032 2782 
atendimento@topcorretoradese
guros.com.br

Principais ações judiciais
Ÿ Pagamento de auxílio-transporte 
Ÿ Averbação de tempo de aluno/a-

aprendiz para aposentadoria e 
anuênios

Ÿ Adicional de periculosidade para 
vigilantes

Ÿ Isenção de Imposto de Renda e 
custeio sobre auxílio-creche 

Ÿ Pagamento de verbas 
reconhecidas 
administra�vamente e não pagas 
há mais de um ano

Ÿ Remoções
Ÿ Adicional de qualificação

Ÿ Licença para tratamento de saúde
Ÿ Aposentadorias e revisões de 

aposentadorias
Ÿ Horário especial para servidor/a 

estudante e servidor/a com 
dependente portador/a de 
necessidades especiais

Ÿ Férias de servidor/a afastado/a 
para qualificação profissional

Ÿ Progressão funcional
Ÿ Defesas administra�vas
Ÿ RSC para aposentados/as (Acioli & 

Pacheco Advogados Associados)

*

*lista de julho de 2019



So�e o Sintietfal

Patrimônio e Transparência

O Sindicado dos Servidores Públicos 

Fe d e ra i s  d a  Ed u ca çã o  B á s i ca  e 

Profissional no Estado de Alagoas 

(Sin�e�al) surgiu em 1992 da fusão da 

Associação dos Docentes da Escola 

Técnica Federal de Alagoas (Ade�al) e 

da Associação dos Servidores (Asse�al). 

O Sindicato tem por obje�vo 

organizar sindicalmente a categoria, 

cabendo a ele a defesa dos direitos e 

interesses cole�vos ou individuais 

dos/as servidores/as públicos a�vos/as, 

aposentados/as e pensionistas/as das 

ins�tuições federais de educação básica 

e profissional em Alagoas. 

O Sin�e�al é filiado ao Sindicato 

Nacional dos Servidores Federais da 

Educação Básica e Profissional (Sinasefe) 

e à CSP-Conlutas – Central Sindical e 

Popular.

A par�r da gestão “Avançar nas 

Conquistas e na Reconstrução Sindical”, 

o Sin�e�al encarou como uma de suas 

principais responsabilidades resgatar o 

pres�gio sindical, tanto nas lutas como 

também no cuidado com o patrimônio 

da en�dade.

Desde então, o s indicato tem 

publicado trimestralmente em seu site 

os balancetes financeiros, contribuído 

para o regular funcionamento do 

conselho fiscal, realizado a Assembleia 

Geral Ordinária anual para a aprovação 

das contas e dado toda a transparência 

possível para a arrecadação e o des�no 

do desconto de 1% no contracheque 

dos/as sindicalizados/as.

Hoje, o Sin�e�al possui sede própria 

bastante equipada na Rua França Morel, 

136 - Centro, possui também terreno 

para a possível construção de um clube 

na Barra de Santo Antônio e uma 

movimentação financeira superavitária 

crescente. Está nos planos da atual 

diretoria a ampliação da sede, com a 

construção de um auditório, dentre 

outras ações. 



Ficha de Filiação

Câmpus: _________________________________ Mat.: _____________

Grau de Escolaridade:____________________ Admissão: ___/___/_____ 

Lotação: ________________________ Função: ______________________

Situação funcional: (  ) A�vo/a (  ) Aposentado/a (  ) Pensionista

Nome: __________________________________________________________

Nascimento: ___/___/___ Sexo: _______________ E. Civil: _____________

RG: ______________________  CPF: ________________  T. Sangue: ______ 

Endereço: __________________________________________ nº_______

Complemento: ______________________________ CEP: ________-____ 

Cidade/UF: ______________ Telefone: ___________ Telefone: __________ 

E-mail: __________________________________________________________ 

Dados Pessoais

Dados Funcionais

Assinatura

____________________, ____/____/______

Sindicato dos Servidores Públicos Federais da Educação 
Básica e Profissional no Estado de Alagoas - Sintietfal

CNPJ 35.745.645/0001-38 | Rua França Morel, 136 - Centro
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Sindicato dos Servidores Públicos Federais da 
Educação Básica e Profissional no Estado de Alagoas

Filiado:

3223.6265


