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AFINPI - SINDICATO NACIONAL 
 

Desde a sua fundação, em 
1985, a Associação dos Funcionários 
do INPI – AFINPI tem sido o espaço 
democrático através do qual os 
servidores do Instituto procuram, 
unitariamente, participar das 
discussões sobre os rumos do INPI e 
da luta pela defesa de seus 
interesses. Essa unidade de atuação 
só tem sido possível graças a alguns 
valores inegociáveis: o respeito à 
pluralidade de ideias e a sua 
discussão democrática, o respeito e o 
encaminhamento das decisões 
tomadas coletivamente, a defesa 
prioritária dos interesses dos 
servidores, a transparência e a ética 
na sua atuação cotidiana, o 
tratamento igualitário a todos os 
servidores (ativos e aposentados, da 
Carreira Própria e de C&T), a defesa 
da independência e autonomia da 
Associação frente à administração do 
INPI, ao governo federal e a grupos 
político-partidários e/ou ideológicos, 
de forma a garantir sua condição de 
espaço plural e democrático, 
apartidário, laico, classista e de luta. 

Entretanto, após esses quase 
trinta anos de atuação ininterrupta, os 
servidores perceberam que algo mais 
precisava ser feito para atualizar, 
dinamizar e fortalecer a sua 
representação frente aos desafios 
das novas relações trabalhistas que 
se apresentam no contexto da 
economia atual. 

Assim, a Chapa 2 – AFINPI 
SINDICATO NACIONAL – Avançar, 
Unificando a Luta apresentou, nas 
últimas eleições, a proposta de criar 
um sindicato exclusivo dos 
servidores do INPI para defender 
única e prioritariamente os interesses 
e pleitos dos servidores do Instituto. 
AFINPI SINDICATO NACIONAL 
garante que uma representação 
exclusiva com mais eficácia e maior 
proximidade para atender os pleitos 
dos servidores do INPI, na 
comparação com um sindicato atual 
que congrega servidores de vários 
órgãos, que possuem interesses e 
pleitos difusos, com os quais, nem 
sempre é possível obter um 
alinhamento de reivindicações. 

Assim, a Chapa 2 -           
AFINPI SINDICATO NACIONAL, 
defendendo a manutenção dos 
valores essenciais da AFINPI nesta 
nova estrutura, soube se diferenciar 
nas últimas eleições, no sentido de 
demonstrar que apenas a criação de 
um sindicato próprio pode almejar 
unir toda a categoria a fim de 
reivindicar os interesses legítimos dos 
servidores do INPI.  

Neste momento, vimos renovar 
nosso empenho de mobilização da 
categoria na luta por um INPI a 
serviço da sociedade, pela real 
melhoria salarial e por melhores 
condições de trabalho. A eleição da 
Chapa 2 foi apenas o primeiro passo. 
A partir da posse, nesta quarta, dia 
19 de março, cabe aos servidores 
que desejam uma representação forte 
se unirem a esta luta para dar 
prosseguimento a criação do AFINPI 
SINDICATO NACIONAL, tal como já 
fizeram nossas co-irmãs ASSIBGE-
SN, ASFOC-SN e ASMETRO-SN.  

HOJE JÁ É OUTRO DIA!    

 

 AFINPI - NOVA DIRETORIA BIÊNIO 2014-2015 
 
 

Presidente: Saulo da Costa Carvalho  

Vice-Presidente: Hélio Ricardo Fontes  

Diretores: 

Administrativo: Omar da Silveira Filho  

Financeiro: José Mauro Bernardo Mesquita  

Benefícios: Fernando Feruti Sleiman  

Comunicação Social: Cristiane Fonseca Hübner  

Social Cultural: Antônio Martins da Silva Filho  

Esportes: Carlos José Silva dos Santos 
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       Edifício A Noite 

 

Vimos com bom 
augúrio a recente manifestação 
do Presidente do INPI, Sr. 
Otavio Brandelli, de lamentar o 
estado em que se encontra o 
edifício A Noite e que envidaria 
todos os esforços para levar 
adiante uma reforma que 
permita ao INPI voltar a ter 
uma sede única, de modo a 
evitar, em futuro próximo, 
continuar com os absurdos e 
injustificados gastos com 
aluguel e condomínio que ora 
drenam os recursos do órgão.  

Reiteramos que a 
reforma do edifício A Noite 
deve ser considerada como 
intervenção inadiável, pois a 
própria história do INPI está 
solidamente vinculada a este 
edifício e, sobre esta base 
poderemos assentar as 
fundações de um INPI 
moderno, cumpridor de sua 
função social, econômica, 
jurídica e técnica para o 
desenvolvimento do País. 

 

          Representantes do Fórum de Ciência e Tecnologia e de entidades oriundas da carreira de 
C&T se reuniram em 24 de fevereiro, na sede da ASFOC-SN, para debater, entre outros 
pontos, a valorização salarial, melhores condições de trabalho, a organização e articulação dos 
fóruns estaduais, o fortalecimento do Fórum Nacional dos Servidores Públicos Federais 
(SPFs) e a conjuntura política e econômica do país. Estiveram presentes, além da direção da 
ASFOC, diretores da AFINPI, ASMETRO, ASCON-RJ, SINDCT, ASSECM-MG, ASSEC-RJ, 
AFINCA e ASSIBGE. 
         Os dirigentes sindicais criticaram o desmonte do serviço público e a tramitação de 
diversos projetos de lei que retiram direitos dos trabalhadores. 
As entidades também discutiram uma estratégia conjunta de mobilização e um calendário 
periódico de reuniões. Ao final do encontro ficou decidido que uma comissão fará a minuta de 
um documento único para ser trabalhado junto aos Poderes Executivo e Legislativo em busca 
de apoio na valorização dos servidores que atuam nessa área relevante e estratégica do serviço 
público federal. O texto será aprovado na próxima reunião no mês de março, em data ainda a 
ser confirmada. 

 

A LUTA CONTINUA... 

 EVENTOS 
 

A AFINPI, através de sua 
Nova Diretoria de Esportes, 
informa que, a partir de 06 de 
março de 2014, firmou um 
contrato de cessão de horário 
exclusivo para mulheres da 
quadra poliesportiva na sede 
do Centro do Rio Futebol 
Society, sito à Rua Conselheiro 
Saraiva, 20 – Cobertura, Praça 
Mauá, Centro, que se encontra 
disponível às associadas e 
suas dependentes, às terças e 
quintas-feiras (no horário de 
07:00 às 08:00h). 
         Em relação ao futebol, foi 
firmado um novo contrato de 
cessão de horário que passou 
para o horário das 17:00 às 
19:00h, às quintas-feiras. Este 
é um período experimental 
durante o mês de março, que 
poderá ser prorrogado e 
efetivado, dependendo da 
adesão e participação. 
Para inscrição, Secretaria da 
AFINPI, nos ramais 3636 e 
3431 ou com o Diretor Carlos 
José, ramal 3339. 

 

AFINPI convida para POSSE da 

Nova Diretoria 

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA ESTATUTÁRIA 

No dia 19 de março de 2013, das 14h30min no Espaço Cultural do 
INPI, no Hall do SB1, será realizada a Assembleia de Posse da Nova 
Diretoria da AFINPI para o Biênio 2014-2015, e convidamos todos os 
servidores para participar deste evento histórico. 

 Pauta:  

• Prestação de contas: Apresentação e deliberação, relativamente ao 
ano de 2013, conforme decisão do Conselho Fiscal;  

• Posse da Diretoria e Conselho Fiscal da Associação. 

 
BENEFÍCIOS E CONVÊNIOS 

Comunicamos a realização da parceria entre a AFINPI e a profissional 
Ana Paula Picker – do Programa Qualidade de Vida-, para os tratamentos 
de Bioflex e Shiatsu terapia, com um desconto especial e diferenciado aos 

associados da AFINPI, conforme o tipo de terapia e o plano de sessões por 
semana ou mês.   As condições, preços e vantagens desta parceria devem 
ser tratados diretamente com a profissional Ana Paula Picker através dos 
telefones (21) 98290-4678 ou no Portal GAYATRI (Rua do Rosário, 61, loja 
“F” – Centro – RJ, tels. 3559-3773 / 9822-7481). 


