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É hora de fortalecer a greve e as mobilizações: “Negocia, Dilma!”
Estamos nos aproximando dos 60 dias de nossa greve. Uma caminhada muito árdua, mas que já começa
a trazer resultados e a demonstrar que sempre estivemos coerentes na defesa das nossas reivindicações junto
ao Governo Federal.
Felizmente, conseguimos que o Governo recuasse em sua intransigência e garantisse a abertura das
negociações para os TAEs. Entretanto, não podemos aceitar o encerramento unilateral da mesa docente por
conta da assinatura de um acordo com uma entidade sem qualquer representatividade na base da categoria.
Principalmente, porque o tal acordo não pôs fim à greve em mais de 90% da Rede Federal de Ensino, seja nos
Institutos Federais seja nas Universidades.
A greve na Educação Federal continua contribuindo significativamente para a construção do movimento
unificado dos Servidores Federais. Inúmeras categorias estão iniciando e fortalecendo sua greve neste período, o
que comprova que a política do governo Dilma está completamente equivocada e precisa urgentemente ser
revista, sob pena de se instalar no país uma greve geral do Serviço Público Federal.
Este é o momento de intensificarmos as ações de rua e as mobilizações, conjuntas ou setoriais, em todos
os locais em que o Sinasefe possua base. A articulação com as demais categorias do Serviço Público Federal é
de fundamental importância. É através da mobilização que poderemos mudar a correlação de forças. Somente
dessa forma alcançaremos êxito nas negociações que estão em curso para os TAEs e conseguiremos reabrir a
mesa de negociações com os docentes da Rede Federal.
Na próxima semana, de 13 a 17 de agosto, haverá uma série de atividades dos Servidores Federais.
Sinasefe e Fasubra acompanharão conjuntamente a próxima rodada de negociações com os TAEs, no dia 14 de
agosto, através de vigília, priorizando ações nas reitorias. Em Brasília, as duas entidades se reunirão na porta do
MPOG para pressionar o governo e “comemorar” os 60 dias de greve com um bolo de aniversário. No dia 15 de
agosto, haverá uma grande marcha das inúmeras categorias paralisadas do Serviço Público Federal na capital
do país. Este é o momento para a pressão nas ruas, buscando acabar com a intransigência do atual governo de
não negociar com as categorias.
Entre os dias 21 e 26 de agosto realizaremos uma PLENA, em data a ser definida. Neste momento,
certamente faremos o debate sobre o retorno do governo às nossas reivindicações. Acreditamos em um
desfecho favorável para todos nós. É para isto que estamos lutando. Entretanto, se o governo não estiver
pensando nesta direção, ainda temos muito fôlego para lutar.
Devemos comemorar esse momento e, ao mesmo tempo, nos preparar para intensificarmos ainda mais
as nossas greves e mobilizações, ajudando o conjunto dos trabalhadores a dar uma virada na conjuntura e nas
relações com o nosso patrão, hoje muito complicadas pelo autoritarismo e falta de jogo de cintura da Presidenta
Dilma e da sua ministra Miriam Belchior.
Seremos ameaçados com tentativas desesperadas de enfraquecer nosso movimento, como tentativa de
corte de ponto, ataques da mídia etc. Certamente, porém, responderemos com a ampliação da greve e a
intensificação das mobilizações.
Se o governo insistir na afirmação de que é necessário negociar até o fim de agosto, devemos exigir que
sejam apresentadas propostas concretas para que a nossa base possa, de fato, pensar em sair dessa greve.
Caso contrário, teremos que continuar construindo nosso movimento, intensificando o desgaste de Dilma e do PT
durante o período eleitoral e outros momentos importantes que estão no centro da política nacional.
Já somos vitoriosos por tudo o que construímos até o momento, mas ainda precisamos pôr fim às
negociações e à greve, desde que o governo apresente propostas concretas e aceitáveis às demandas da nossa
categoria.
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Sinasefe e Fasubra apresentam contraproposta dos TAEs ao Governo
A manhã do dia 10 de agosto foi marcada por
uma reunião cojunta de representantes do Sinasefe e
da Fasubra para a construção de uma contraproposta
unificada com a pauta de reivindicações dos
servidores técnico-administrativos em educação. Os
representantes das duas entidades avaliaram o
encontro como positivo e houve consenso acerca da
necessidade da discussão com o governo dos pontos
elencados no documento.
Na audiência realizada por volta das 15 horas,
no Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão,
o Sinasefe e a Fasubra apresentaram uma
contraproposta em resposta à que o governo havia
divulgado no início dessa semana.
A reunião começou com a entrega do
documento e com a explicação de que a categoria
rejeitou, de forma unânime, a proposta de reajuste de 15,8% em três parcelas, pelos próximos três anos,
além de apresentar um conjunto de reivindicações que precisam da apreciação e resposta por parte do
governo Dilma.
O Secretário Sérgio Mendonça e sua equipe se
retiraram por alguns minutos para apreciação da
proposta e retornaram dizendo que tinham feito uma
análise preliminar da contraproposta e que iriam
apresentar um posicionamento em uma nova rodada de
negociações.
Mendonça
adiantou
que
estava
descartada a proposição de que o reajuste ocorresse
em apenas uma parcela, por conta da posição já
apresentada pelo governo antes.
As entidades, imediatamente, exigiram que eles
apresentassem uma proposta de reajuste que
garantisse, minimamente, a recomposição do poder
aquisitivo e dos salários dos TAEs, hoje o menor piso
salarial do serviço público federal.
O Secretário ponderou que estava apenas
apontando a inviabilidade da parcela única, mas que iria apresentar respostas concretas na próxima
audiência, agendada para o dia 14 de agosto, às 15 horas.
Ao término da reunião, o Sinasefe reafirmou sua exigência da reabertura da mesa de negociações
com os docentes. Infelizmente, o Secretário Executivo da Setec, Marco Antônio de Oliveira, afirmou, de
forma arrogante, que este assunto só será retomado após a finalização das negociações com os TAEs.
Para piorar, Oliveira foi categórico ao informar que qualquer proposta apresentada pelo Sinasefe para os
docentes será avaliada na forma de aditamentos ao acordo que foi assinado apenas com uma entidade não
representativa.
Em entrevista à imprensa, logo após a reunião, o Sinasefe deixou claro que a categoria tinha
cumprido com a sua parte apresentando rapidamente uma contraproposta e que seria responsabilidade do
Governo Dilma apresentar posições que pudessem responder aos anseios da nossa categoria em greve.
Sinasefe e Fasubra já acordaram que, no dia da próxima reunião, será realizada uma vigília em
frente ao Ministério do Planejamento com um ato simbólico dos 60 dias de greve da categoria representada
pelas duas entidades e indicam às suas bases a mesma mobilização em suas reitorias.
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Assinatura do acordo com o Proifes não encerra a luta dos docentes
Na semana passada, o governo, de forma arbitrária, pôs fim à mesa de negociação dos docentes,
após assinar acordo com o Proifes. Por todo o Brasil, os docentes dos institutos e universidades, inclusive
algumas bases do Proifes, estão indignados com esse quadro e nossa 112ª Plena reafirmou esse
sentimento.
Durante a Plena, os delegados apontaram a necessidade de reabertura da mesa e a disposição para
negociar a carreira, apontando, assim, a abertura para a construção de uma proposta que contemple os
princípios históricos do Sinasefe e, além disso, não permita prejuízos inflacionários para os docentes.
Em Brasília, o Comando Nacional de Greve e a Direção Nacional têm trabalhado insistentemente
para buscar a reabertura da mesa junto ao governo. Porém, todos os nossos esforços somente terão
resultados se a base estiver mobilizada.
Portanto, convocamos todos os servidores a engrossar ainda mais a greve e aqueles que ainda não
paralisaram suas atividades, que o façam imediatamente.
O sucesso nas negociações só depende de nossa mobilização!
Vamos à luta!

Orientações jurídicas sobre a ameaça de corte de ponto
Diante da veiculação de notícias referentes ao corte de ponto, a Assessoria Jurídica Nacional do
SINASEFE vem esclarecer à categoria que a referida decisão é específica para o Sindsep/DF, autorizando
apenas o corte de ponto daqueles representados por este sindicato. Dessa forma, a referida permissão não
atinge as demais categorias em greve, por conseguinte o Sinasefe. Nossa Assessoria Jurídica recomenda que,
para evitar processos como este no STJ, somente se deve ingressar com mandado de segurança após o gestor
informar que efetuará os descontos dos dias parados. As ações devem ser impetradas nos estados e, de forma
alguma, deve-se ingressar com mandado de segurança preventivo. Segue o informativo completo da nossa
Assessoria Jurídica:
1) A decisão é especifica revogando a liminar obtida pelo Sindsep/DF, no âmbito do Distrito Federal. Ocorre que
o referido Sindicato tinha obtido liminar para não haver o corte do ponto de seus representados. A União Federal
recorreu ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, através de agravo de instrumento, mas não conseguiu
reverter a decisão liminar. Diante disso, a União Federal ajuizou a Suspensão de Segurança nº 2.606,
diretamente no STJ, e obteve a decisão revogando a liminar, permitindo, assim, o corte do ponto/remuneração
dos servidores da categoria representada pelo Sindsep/DF que participam da greve;
2) O processo de Suspensão de Segurança ajuizado pela União Federal e a decisão do STJ foram específicos
contra o Sindsep/DF e, por efeito, à categoria representada;
3) A decisão proferida pelo STJ retrata a posição uníssona e conservadora deste tribunal sobre a questão da
greve. Esta Assessoria Jurídica tem alertado sobre esse risco, inclusive constando de nossa cartilha;
4) Para evitar processo diretamente no STJ e decisões como a proferida, contrária ao interesse dos servidores, a
Assessoria Jurídica Nacional do Sinasefe recomenda o ingresso com mandado de segurança nos estados,
somente quando o gestor informar que realmente efetuará descontos. NÃO se deve ingressar com
mandado de segurança preventivo, pois se o juiz negar uma liminar, poderá estar precipitando os
descontos. A AJN já possui minuta de mandado de segurança e disponibilizará para as Seções Sindicais no
momento oportuno, caso seja necessário;
5) É importante manter os esforços para que os Reitores dos Institutos Federais não realizem corte do
ponto/remuneração dos servidores em greve, assegurando e preservando a autonomia da Instituição, prevista na
Constituição Federal (art. 207) e na Lei 11.784/08. É importante ressaltar e garantir aos Reitores que a decisão
do STJ foi em processo específico e não atinge os Institutos, porque é possível que a mídia divulgue informações
superficiais, o que pode gerar o entendimento de que a decisão é prejudicial a todos os servidores, levando
alguns gestores ao equívoco.
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Gestores tentam usar PRONATEC como forma
de enfraquecimento do movimento grevista
Gestores de vários institutos federais do país, em ação que parece combinada, incentivam o início do
PRONATEC como forma de enfraquecimento do movimento paredista. A metodologia utilizada com o
servidor é a seguinte: este deve sair da greve para poder participar e receber a bolsa do PRONATEC; caso
o servidor insista em continuar com a paralisação, ele é informado que o programa vai iniciar e que a bolsa
a que teria direito, será transferida para outra pessoa, externa à instituição. Em alguns lugares, o servidor é
obrigado a assinar termo de não adesão ao movimento paredista para poder participar do programa.
Esta situação é absurda sob todas as perspectivas. Em primeiro lugar, já está mais do que claro que
o PRONATEC é um programa que contribui para a precarização dos institutos federais. Em segundo lugar,
além de ser extremante danoso ao projeto de formação integral da rede pública federal de ensino, o
PRONATEC investe recursos públicos na educação privada. Em terceiro lugar, o servidor não pode aceitar
esse tipo de assédio. Somos trabalhadores da educação, somos cidadãos, temos que manter nossa
dignidade. Existem muitos outros motivos para não compactuar com esta situação e não é preciso se
pensar muito para encontrá-los. Faça esse exercício de reflexão e tente colocá-lo em prática.
Não podemos esquecer que a 112ª Plena do SINASEFE deliberou pela suspensão do PRONATEC
nos institutos federais.
Denuncie ao Comando Nacional de Greve o gestor que estiver realizando esta ou qualquer
outra forma de assédio.
Não se submeta ao PRONATEC.
A greve é forte!

Marcha a Brasília é destaque na Semana
Nacional de Luta dos Servidores Públicos Federais
No período de 13 a 17 de agosto, acontece em Brasília um novo acampamento dos servidores
públicos federais. A atividade é uma resposta ao silêncio do governo Dilma frente ao cenário nacional de
greve no serviço público e à intransigência por parte do governo que tem feito constantes ameaças ao
conjunto do funcionalismo.
Em resposta a este cenário, o Sinasefe Nacional convoca sua base a participar da Marcha Nacional
que ocorrerá na próxima quarta (15) em Brasília. Já no dia 16, o Comando Nacional de Greve realizará uma
reunião ampliada e, por isso, indicamos às seções que garantam a participação de pelo menos um
representante da base na referida reunião.
Informamos ainda que o custeio da permanência dos membros na reunião do CNG deverá ser viabilizado
pelas seções sindicais.
A atividade é uma forma de demonstrar a força da mobilização dos SPF`s e pressionar o governo
para que atenda o conjunto de reivindicações do fórum.
Participe!
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Informes das Seções Sindicais
Câmpus Araguatins (IFTO) se mantém em greve e evita início do PRONATEC
Em assembleia geral realizada no dia 09, servidores do IFTO - Câmpus Araguatins deliberaram, por
unanimidade, pela permanência na greve e pela rejeição da proposta da direção do câmpus sobre o início das
aulas do PRONATEC. Conforme encaminhado na assembleia, as aulas do programa só iniciarão após a greve
da categoria. O não início das aulas do PRONATEC no período de greve é uma vitória para os servidores, pois
muitos gestores estão tentando incentivar o programa neste momento de paralisação como forma de enfraquecer
o movimento.
Servidores dos Câmpus Juiz de Fora e Muriaé (IF Sudeste de Minas) rejeitam proposta governamental
para TAEs
No dia 08 de agosto, durante Assembleia Geral
Extraordinária, os servidores técnico-administrativos
em educação dos Câmpus Juiz de Fora e Muriaé
foram unânimes ao rejeitar a proposta de reajuste
oferecida pelo Governo Federal na última segundafeira, dia 06. A reunião ocorreu nas cidades de Juiz
de Fora e Muriaé, simultaneamente, através de
videoconferência.
Na oportunidade, os servidores de ambos os câmpus
puderam compartilhar reflexões acerca da proposta
trazida pelo governo e foi uníssono entre os
presentes que o aumento apresentado configuraria
uma grande perda para a categoria, pois o índice de
aumento não considera as perdas inflacionárias
sofridas nos últimos anos nem as previstas para os
anos seguintes.
Nesta assembleia, os servidores técnico-administrativos do Câmpus Muriaé deflagraram greve a partir do dia 13.
Em Juiz de Fora, os membros do Comando Local de Greve têm conseguido êxito na intensificação do
movimento, com a suspensão do calendário acadêmico, do Pronatec, do cronograma do próximo processo
seletivo e das matrículas dos candidatos aprovados no último processo. Uma moção de apoio à greve dos
servidores da educação federal e uma moção de repúdio à orientação de corte de ponto foram aprovadas por
unanimidade pelo Conselho Superior do IF Sudeste MG e publicadas em forma de resolução.
Homenagem ao Dia do Estudante no Câmpus Natal Zona Norte (IFRN)
Na manhã do último dia 10, ocorreu no Câmpus Natal Zona Norte (IFRN) atividade alusiva ao Dia do Estudante,
como parte da programação da Greve. O evento iniciou-se com apresentação do grupo de teatro “Atos e entre
atos” e de um grupo de ballet, ambos formados por estudantes do Câmpus Natal Zona Norte.
Na sequência, foi composta mesa debatedora sobre “MOVIMENTO ESTUDANTIL”. Fizeram parte da mesa as
seguintes personalidades:
- Luciano de Almeida, militante estudantil na década de 60, preso político durante a ditadura;
- Aparecida Fernandes, militante estudantil na década de 90, atuante política no período Fora Collor;
- Adriana Cristina, militante estudantil na década de 90, atuante política no período Fora Collor e dirigente sindical
do SISENAT;
- Larissa Almeida, atuante política no movimento Fora Micarla.
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Ato unificado dos Servidores Públicos Federais em Porto Alegre
No último dia 09, na Avenida Beira-Mar, na capital gaúcha foi realizado um ato unificado dos servidores públicos
federais com a presença de 17 categorias em greve. O objetivo da atividade foi contrapor a verba destinada à
Copa em relação à verba destinada para a educação. Ocorreu o fechamento da avenida por mais de 30 minutos.
Os servidores dos câmpus Sertão e Erechim (IFRS) realizaram atividade no dia 07 no Alto do Uruguai e tiveram
representação no ato unificado de Porto Alegre. A greve continua forte no sul do país!
Servidores do IFTO participam de ato unificado no Tocantins
No dia 09 de agosto, ocorreu, no Tocantins, ato unificado dos
servidores públicos federais na BR-153, que foi bloqueada em
postos da Polícia Rodoviária Federal próximos às cidades de
Gurupi, Paraíso do Tocantins e Guaraí. Servidores do IFTO
participaram ativamente e mostraram que a luta continua forte. O
Movimento Unificado de Greve (MUG) também é composto por
servidores do MDA, Incra, Funai, IBGE, Anvisa, DNPM, PRF e
Sinagências, tendo o apoio do MAB, MST e UNE. A atividade foi
um sucesso e contou com buzinadas de apoio dos caminhoneiros
e de outros motoristas que passavam pela rodovia. Mais ações
estão sendo planejadas pelo MUG, que vem demonstrando cada
vez mais força.
Importante ressaltar a participação dos servidores do Câmpus
Paraíso do Tocantins no ato unificado e a deflagração de greve por parte dos servidores do Câmpus Gurupi a
partir do dia 06.
Greve continua forte em Santa Catarina
Até o momento 20 Câmpus do IF-SC já estão com as atividades paralisadas. A grande mídia demorou a perceber
que a greve é forte e conta, inclusive, com o apoio dos estudantes que, na última quarta, dia 8, realizaram um
grande ato em Florianópolis, com passeata pelas principais ruas da cidade e enterro simbólico da educação.
Para a próxima semana, novas atividades de rua devem mobilizar os servidores do IF-SC, sobretudo nos
Câmpus Chapecó, Xanxerê e Jaraguá do Sul.
No Câmpus Pau dos Ferros (IFRN), ocorreu debate sobre o PRONATEC e ato público
No último dia 08, o Comando de Greve Estadual esteve no Câmpus Pau dos Ferros (IFRN) e realizou debate
sobre o PRONATEC, seguido de ato público na praça, com caminhada e panfletagem pelas principais ruas da
cidade. Além do Câmpus Pau dos Ferros, participaram da atividade estudantes e servidores dos câmpus Apodi,
Ipanguaçu e Mossoró, todos do IFRN.
Servidores ocupam reitoria do IFBaiano e garantem progressão
Os servidores em greve do IFBA e IFBaiano
aprovaram, em assembleia realizada no dia 09 de
agosto, a ocupação imediata da reitoria do Instituto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano. Na
manhã do dia 10, em reunião com o reitor, Sebastião
Edson Moura, foi assinada a portaria que regulamenta
a progressão docente por titulação (D1-D2 e D1-D3).
Além disto, ficou acordado que o reitor publicará uma
orientação normativa solicitando que os gestores
realizem um levantamento em cada câmpus, com o
objetivo de viabilizar a carga horária semanal de 30
horas para os técnico-administrativos onde já for
possível. Foi também combinado que a próxima
reunião do CONSUP terá a implementação das 30 horas como pauta única, objetivando sua efetivação em todo o
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Instituto.
Servidores do IF-SC e IFC fazem manifestação no trevo de Sombrio
No último dia 09, servidores e estudantes do IF-SC e dos câmpus
Sombrio e Araranguá do IFC montaram acampamento no trevo de
Sombrio, próximo à BR 101. Com direito a faixas de protesto, barracas
e churrasqueiras, os professores chamaram a atenção de quem
passava pelo local.
Há mais de dois meses, os professores dos institutos federais estão em
greve. Após duas propostas consideradas insuficientes pela maioria do
corpo docente, o governo parece disposto a manter sua postura
intransigente. Segundo os manifestantes, a greve vai continuar até que
o governo ofereça uma proposta que valorize a educação pública
federal.

Servidores fazem ato público em Cuiabá - MT
Técnico-administrativos, docentes e estudantes do IFMT e da UFMT participaram de ato público no dia 08 de
agosto, na avenida Agrícola Paes de Barros, em frente às obras do estádio Arena Pantanal, em Cuiabá.
Cerca de 500 manifestantes adesivaram carros e entregaram panfletos para quem passava pelo local. A
manifestação teve o objetivo de criticar os recursos destinados à realização da Copa de 2014, em detrimento de
investimentos na educação.

Servidores do Câmpus Formosa (IFG) aderem à greve da educação federal
Em assembleia geral no dia 08 de agosto os servidores do Câmpus Formosa decidiram aderir à greve nacional
da educação federal. Foram 35 votos a favor, 9 votos contra e 12 abstenções. Para cumprir o prazo legal de 72
horas, a paralisação das atividades terá início na segunda-feira, dia 13.
Dilma é recebida por servidores em Minas Gerais
Aproveitando a visita da Presidenta Dilma a Rio Pardo - MG,
no dia 10 de agosto, os servidores do Câmpus Salinas
(IFNMG), juntamente com representantes da UFMG e do
Câmpus Ouro Preto (IFMG), surpreenderam a chefe do
Executivo com uma grande manifestação. Em princípio houve
um bloqueio feito pela segurança da Presidência, que pediu
reforços para a Polícia Militar. Impedidos de entrar no local,
os ativistas furaram o bloqueio de forma discreta e
improvisaram cartazes com frases alusivas ao movimento,
cobrando a reabertura das negociações e criticando a
maneira como o governo tem tratado dos assuntos
relacionados à educação. A manifestação incomodou
bastante. Dilma teve que discursar ao som de vaias e
palavras de ordem proferidas pelos manifestantes.
Paralelamente ao ato, a Seção Salinas - MG elaborou um
documento endereçado à Ministra Gleisi Hoffmann, considerando as demandas da categoria, solicitando
reabertura de negociações e apresentação de nova proposta aos técnico-administrativos. O coordenador da
seção, Rogério Amorim, entregou o documento acessando a área restrita às autoridades.
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Comando Nacional de Greve participa de assembleia e ato no Câmpus Brasília (IFB)
O Comando Nacional de Greve participou no último dia 10
de assembleia no Câmpus Brasília (IFB). Na ocasião, foi
reafirmada a continuidade da greve. Posteriormente,
ocorreu ato no câmpus e intervenção do comando em
evento sobre o PRONATEC que acontecia naquele
momento e contava com a participação de pró-reitores de
desenvolvimento institucional da Rede Federal de Educação
Tecnológica e coordenadores do programa. Os servidores
do IFB, com o apoio do CNG, solicitaram aos gestores que
as atividades do PRONATEC fossem suspensas.

Ato unificado reúne mais de mil participantes em João Pessoa
Professores, técnico-administrativos e estudantes do IFPB, da
UFPB e da UFCG participaram, no dia 9 de agosto, de ato
público unificado dos servidores federais, em protesto contra a
postura intransigente do governo de evitar a negociação com as
categorias em greve. A concentração ocorreu na Praça João
Pessoa, no centro da capital paraibana, às 9h, de onde os
manifestantes seguiram em marcha até o Parque Solon de
Lucena. O ato registrou mais de mil participantes vindos de
diversos câmpus e cidades paraibanas, além de representantes
de outros órgãos federais, como IBGE, Anvisa e fiscais federais
agropecuários.

Servidores do Instituto Federal do Espírito Santo vão às ruas e fecham simbolicamente prédio da Receita
e SPU
Os servidores e estudantes do IFES e da UFES e
outras categorias do serviço público federal, como a
Secretaria do Patrimônio da União (SPU), ocuparam
as ruas de Vitória na manhã do último dia 08, para
cobrar do governo o comprometimento com as
reivindicações dos SPF.
O ato culminou com o isolamento das entradas e
estacionamento do edifício que abriga a Receita
Federal e a Secretaria do Patrimônio da União
(SPU).
O ato foi organizado pelo Comando Unificado de
Greve (IFES, UFES e DCE). Os servidores
estaduais, como os do Instituto Capixaba de
Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural
(Incaper), Iema, Junta Comercial e Ipem também
engrossaram a mobilização. Os professores da rede estadual suspenderam as aulas depois do intervalo para
participar da manifestação em defesa da educação.
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Comando Nacional de Greve – Participe!
Convocamos todas as seções para que enviem representantes para compor o CNG em Brasília.
Neste momento precisamos que as bases se façam presentes para auxiliar na condução da greve.
Os plantões deverão iniciar-se preferencialmente às segundas-feiras, com permanência mínima
de 07 (sete) dias e máxima de 12 (doze) dias. As seções deverão ainda encaminhar ao e-mail do CNG,
ofício contendo o nome e o período de permanência do participante.
Os custos com passagens serão arcados pelas seções e a hospedagem e diárias pela Direção
Nacional. E-mail do CNG: cngsinasefe@gmail.com

DIVULGAÇÃO DE ACONTECIMENTOS E ATOS
Mande você também os acontecimentos e atos realizados por sua base. Ajude a
construir história e mostrar que o movimento cresce a cada dia.
Esta luta é SUA, esta luta é NOSSA!
E-mail para contatos: cngsinasefe@gmail.com

Errata
No boletim de greve n° 10 publicamos que a UFPEL era filiada ao PROIFES. No entanto a
referida instituição é, na verdade, filiada ao Andes/SN.
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Quadro de greve no dia 11/08/2012
QUADRO DA GREVE NO SINASEFE – SEÇÕES E CAMPI QUE ADERIRAM AO MOVIMENTO
Estado

Instituição

Seção

Campus/Campi

Alagoas

IFAL

Sintietfal

Acre
Amazonas

IFAC
IFAM

Acre
Manaus

Bahia

IFBA

SINASEFE/BA

IF BAIANO

IFCE

Guanambi
Santa Inês
Senhor do Bonfim
Sindsifce

Distrito Federal

IFB

Crato
Iguatu
Cariri
Brasília

Espírito Santo

IFES

Vitória

Goiás

IF GOIANO

Rio Verde
Urutaí
Luziânia
Formosa
SintefGO

Maceió, Reitoria, Arapiraca, Marechal Deodoro,
Murici, Satuba, Maragogi, Palmeira dos Índios,
Penedo, Piranhas, Santana do Ipanema,
São Miguel dos Campos – IFAL.
Rio Branco, Sena Madureira, Xapuri
Manaus Centro, Manaus Zona Leste, Manaus
Distrito Industrial, Parintins, Presidente Figueiredo e
Maués –IFAM.
Salvador, Reitoria, Feira de Santana, Jequié, Ilhéus,
Teixeira de Freitas, Itapetinga, Santo Amaro,
Seabra, Valença, Camaçari, Simões Filho e
Eunápolis – IFBA.
Vitória da Conquista e Porto Seguro (somente os
técnicos-administrativos) - IFBA.
Valença e Uruçuca – IFBAIANO.
Guanambi – IFBAIANO
Santa Inês – IFBAIANO
Senhor do Bonfim – IFBAIANO
Fortaleza, Reitoria, Acaraú, Aracati, Baturité,
Canindé, Cedro, Crateús, Jaguaribe, Limoeiro do
Norte, Maracanaú, Quixadá, Sobral, Tauá e Tianguá
– IFCE.
Crato – IFCE, Umirim
Iguatu – IFCE
Juazeiro do Norte – IFCE
Brasília, Reitoria, Samambaia, Riacho Fundo,
Gama, Taguatinga-Norte, Taguatinga-Centro,
Planaltina, São Sebastião – IFB.
Vitória, Reitoria, Aracruz, Cachoeiro do Itapemirim,
Cariacica, Guarapari, Linhares, Nova Venécia,
Piúma, São Mateus, Serra, Venda Nova do
Imigrante, Vila Velha – IFES.
Rio Verde, Morrinhos – IF GOIANO.
Urutaí – IF GOIANO.
Luziânia – IFG.
Formosa – IFG
Goiânia – IFG

Ceará

IFG

Maranhão

IFMA
IFMT

Mato Grosso

Cidade de Goiás – IFG
Sem seção
Aparecida de Goiânia – IFG
Sem seção
Reitoria – IFG
Sem seção
Anápolis – IFG
Sem seção
Monte Castelo – IFMA.
Monte Castelo
São João dos Patos São João dos Patos – IFMA
Cáceres – IFMT
Cáceres
Rondonópolis – IFMT
Rondonópolis
São Vicente da Serra São Vicente da Serra- IFMT
Cuiabá, Reitoria, Bela Vista, Juína, Barra do
Cuiabá
Garças, Confresa, Pontes e Lacerda – IFMT.
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Mato Grosso do Sul IFMS

Mato grosso do Sul

Minas Gerais

IFMG

Formiga
Ouro Preto

Pará

Bambuí
IF SUDESTE DE MG Barbacena
Juiz de Fora
Rio Pomba
IF NORTE DE MG
Salinas
IF SUL DE MG
Inconfidentes
Machado
Muzambinho
IF TRIÂNGULO
Uberaba
MINEIRO
Uberlândia
IFPA
Belém

Paraíba

IFPB

SINTEFPB

Piauí

IFPR
IFPI

Corrente

Pernambuco

IFPE

Recife

IF DO SERTÃO
PERNAMBUCANO

SINASEFE-PE

IFF

Campos

Paraná

Rio de Janeiro

Ji-Paraná

Corrente, Teresina Central, Teresina Zona Sul,
Parnaíba, Picos – IFPI.
Floriano – IFPI
Recife, Caruaru, Vitória de Santo Antão, Ipojuca,
Barreiros, Belo Jardim, Pesqueira, Garanhus –
IFPE.
Reitoria, Ouricuri, Petrolina e Petrolina Zona Rural,
Salgueiro, Floresta, IF DO SERTÃO
PERNANBUCANO.
Campos – Centro, Campos – Guarús, Cabo Frio,
Itaperuna, Macaé, Quissamã – IF FLUMINENSE.
Instituto Nacional de Educação de Surdos. IFRJ
Colégio Pedro II (14 unidades educacionais). IFRJ
Arraial do Cabo, Engenheiro Paulo de Frontin,
Duque de Caxias, Maracanã, Mesquita, Nilópolis,
Paracambi, Pinheiral, Realengo, São Gonçalo
e Volta Redonda – IFRJ.
Ji-Paraná – IFRO

Porto Velho

Porto Velho – IFRO

Boa Vista
Natal

Sinasefe Metropoa

Novo Paraíso, Amajari, Boa Vista e Reitoria– IFRR.
Natal Central, Natal Cidade Alta, Natal Zona Norte,
Macau, Santa Cruz, São Gonçalo, João Câmara,
Ipanguaçu, Currais Novos, Nova Cruz, Apodi,
Pau dos Ferros, Caicó e Parnamirim,
Campus EaD – IFRN
Mossoró – IFRN
Alegrete – IF FARROUPILHA
São Vicente do Sul - IF FARROUPILHA
Pelotas,
Visconde da Graça – IF SUL RIO-GRANDENSE.
Canoas, Porto Alegre, Osório, Restinga – IFRS.

Seção Bento
Gonçalves

Bento Gonçalves, Caxias do Sul, Feliz, Farroupilha,
e Reitoria– IFRS.

INES
Assines
COLÉGIO PEDRO II Sindscope
IFRJ
Sindcefeteq

Rondônia
Roraima

IFRO
IFRR
IFRN

Rio Grande do Norte

Rio Grande do Sul

IF FARROUPILHA
IF SUL
RIO-GRANDENSE
IFRS

Campo Grande, Reitoria, Nova Andradina, Três
Lagoas, Ponta Porã, Corumbá, Coxim e Aquidauana
– IFMS.
Formiga – IFMG,
Ouro Preto, Congonhas, S. João Evangelista,
Governador Valadares- IFMG
Bambuí – IFMG
Barbacena, Santos Dumont – IF SUDESTE DE MG.
Juiz de Fora e Muriaé– IF SUDESTE DE MG
Rio Pomba - IF SUDESTE DE MG
Salinas, Arinos – IF NORTE DE MG
Inconfidentes – IF SUL DE MG
Machado e Poços de Caldas - IF SUL DE MG.
Muzambinho - IF SUL DE MG.
Uberaba – IF TRIÂNGULO MINEIRO
Uberlândia - IF TRIÂNGULO MINEIRO
Belém, Conceição do Araguaia, Bragança e
Castanhal– IFPA.
João Pessoa, Campina Grande, Cabedelo,
Cajazeiras, Guarabira, Monteiro, Picuí, Patos,
Princesa Isabel e Sousa – IFPB.
Esses servidores não são filiados ao Sinasefe,
Mas, estão juntos na luta.

Mossoró
Alegrete
São Vicente do Sul
Pelotas
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Escola Vinculada

Santa Catarina

Rio Grande
Sertão
Frederico
Westphalen
Santa Maria
Florianópolis

IF DE SANTA
CATARINA

IF CATARINENSE

Concórdia
Santa Rosa do Sul
Rio do Sul
Litoral do Vale do
Itajaí

São Paulo

IFSP

São Paulo

Sergipe

IFSE

Aracajú

Tocantins

IFTO

Araguatins
Palmas

Total: 26

Total: 40

Total: 69

Rio Grande – IFRS
Sertão e Erechim IFRS
Colégio Agrícula Frederico Westphalen.
Colégio Técnico Industrial
Florianópolis, Reitoria, Florianópolis/Continente,
Florianópolis/Centro, Jaraguá do Sul, São José,
Palhoça, Criciúma, Geraldo Werninghaus,
Araranguá, Canoinhas, Chapecó, Itajaí, Joinville,
Xanxerê, Garopaba e São Miguel do Oeste, Gaspar
e Caçador – IFSC.
Concórdia - IF CATARINENSE
Sombrio - IF CATARINENSE
Rio do Sul - IF CATARINENSE
Araquari - IF CATARINENSE
Camboriu - IF CATARINENSE
São Francisco do Sul - - IF CATARINENSE
São Paulo, Birigui, São João da Boa Vista,
Caraguatatuba, Barretos, Matão – IFSP.
Aracaju, Estância, Itabaiana, Lagarto,
Nossa Senhora da Glória
e São Cristóvão – IFSE.
Araguatins – IFTO
Araguaína, Palmas, Porto Nacional e Reitoria –
IFTO.
Total: 280

Responsáveis por este boletim:
Direção Nacional: Eugênia Martins (Plantão da DN), Eulálio Costa (Plantão da DN), William Carvalho (Plantão
da DN).
Comando Nacional de Greve: Alice Marinho R. Lima (Maceió/AL), Glacio Menezes (Natal/RN), Higor Fernando
Lira (Palmas/TO), Homero Gomes de Andrade (Aracajú/SE), Jefferson Sued (Sintef/PB), Kátia Mota
(Sindscope/RJ), Luiane de Araújo (Luziânia/GO), Marcel Lúcio Matias Ribeiro (Natal/RN), Michelle Conceição
(Florianópolis/SC), Otávio Bittencourt (Juiz de Fora/MG), Samanta L. Maciel (Vitória/ES), Shilton Roque
(Natal/RN).

Sindicato Nacional dos Servidores Federais da Educação Básica, Profissional e Tecnológica –
SINASEFE
SCS, Quadra 2, Bloco C, sala 109/110 (Ed. Serra Dourada) Brasília- DF – CEP 70300-902
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