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Prezados(as)  sindicalizados(as), 

É com muito prazer que comunicamos que no dia 31 de março, nós, da chapa Independente e 

Combativo, tomamos posse da Coordenação Funcional do nosso sindicato. Gostaríamos de 

agradecer o apoio e confiança em nós depositada e reforçar nossa disposição de reativarmos 

nosso sindicato. 

Por isso, comunicamos que nas próximas semanas iniciaremos as reuniões e Assembleias nos 

campus do IFSP, com o objetivo de impulsionar a eleição dos Coordenadores de base. 

Por fim, enviamos um texto de nossa Coordenadora Para Assuntos de Aposentadoria, lido no 

momento da posse, que expressa muito do que acreditamos e desejamos para estes três anos 

de nossa gestão. 

 

Atenciosamente, 

Coordenadoria Funcional 

Sinasefe-SP 

 

 

O aposentado e o sindicato 

Márcia D’Angelo 

Coordenadora para Assuntos de Aposentadoria 

 

Não só plano de saúde 

Porque a doença não nos define 

Não só os direitos adquiridos 

Porque a vida é dialética 

E as mudanças na Previdência nos querem aguerridos 

Não só reuniões e chás para rememorar 

Porque temos garra bastante para transformar 

Não só festinhas e bailes que movimentam o corpo 

Porque nossa mente com tantas experiências acumuladas, compartilhadas 

Nos permitem transcender o escopo 

Mas, aliadas a todas essas nossas demandas 

A ansiedade pelo conhecimento que ainda podemos produzir e adquirir 

A conscientização da realidade que podemos nos permitir 

E a participação mais frequente em uma entidade sindical paradoxal 

Que podemos reconstruir e refazer de forma mais horizontal 
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Com a elevação a partir das bases 

E tendo a democracia como paradigma de todos os nossos atos 

Coletivos, participativos 

Nos comprometemos a seguir lutando 

Aposentados conscientes 

Aposentados presentes 

Aposentados renitentes 

Consultando legislações 

Aprofundando cidadanias 

Promovendo valorizações 

A inserção do aposentado na análise de conjuntura 

A participação do aposentado na formação sindical 

Para além das demandas práticas, as demandas teóricas 

E o nosso fortalecimento porque auto conhecimento. 
 

 


