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Campus da Base:
Bagé, Camaquã, Gravataí, Jaguarão, Lajeado, 
Novo Hamburgo, Passo Fundo, Pelotas, 
Pelotas - Visconde da Graça, Reitoria, Santana 
do Livramento, Sapiranga e Venâncio Aires. 

Agenda local de mobilização promove 
debates com a categoria

Atividades sobre a precarização da carreira 
e preparatória para o Encontro Nacional de 
Educação marcaram os primeiros dias da 
Greve. P. 3

CAMPUS VISCONDE DA GRAÇA ADERE AO 
MOVIMENTO NACIONAL DE GREVE DO SINASEFE

SINASEFE IFSul prepara eleições para a 
construção das Coordenações de Base 
dos Campus

Eleições para escolha dos delegados de 
base do SINASEFE IFSul nos Campus 
serão realizadas ao longo deste ano. P. 4
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Em assembléia realizada no dia 
28/4, no CAVG, os servidores 
do IFSul Visconde da Graça 

deliberaram por aderir a Greve Nacional 
deflagrada pelo SINASEFE no dia 21 de 
abril. Os servidores pararam as atividades 
no dia 2 de maio, o Visconde da Graça 
foi o primeiro Campus do Sul do país a 
aderir ao movimento de Greve, unindo-
se à Greve que já paralisa mais de 150 
unidades no país.

O Campus Pelotas e a reitoria 
realizaram algumas assembleias, mas até 
o momentos as duas unidades optaram 
por não aderir ao movimento. Em todo 
estado as outras unidades do IFSul  estão 
realizando assembleias por unidade para 
decidir se irão entrar em Greve.

Agenda local de 
mobilização promove 
debates com a categoria

O comando local de Greve, liderado 
pela representante do SINASEFE 

IFSul, Maria Lúcia Monteiro, tem 
organizado uma agenda sistemática 
de mobilização com debates sobre as 
bandeiras nacionais de luta e a construção 
de uma pauta local de mobilização.

A primeira atividade organizada pelo 
comando foi uma reunião com os alunos 

CAMPUS VISCONDE DA GRAÇA ADERE AO 
MOVIMENTO NACIONAL DE GREVE DO SINASEFE

do Campus Visconde da Graça com a 
pauta da precarização. Na ocasião foram 
debatidas as problemáticas que levaram a 
categoria a aderir ao movimento grevista, 
bem como a importância da mobilização 
de todos para a construção da luta.

No dia 9 de maio foi realizada uma 
palestra com o Professor da UFSC Dr. 
Mauro Titton, no CAVG. A atividade 
foi uma parceria entre a ADUFPel e o 
SINASEFE IFSul, a precarização do 
trabalho é uma das importantes bandeiras 
de lutas da educação federal e que compõe 
a pauta de reivindicações específicas da 
categoria. 

A etapa municipal de Pelotas do 
Encontro Nacional de Educação (ENE) 
também esteve na agenda de mobilização 
do comando local de Greve do CAVG. O 
encontro, realizado na terça-feira (13), 
no Sindicato da Alimentação de Pelotas 
contou com a presença da professora 
da UFRGS, Laura Fonseca, que buscou 
ampliar a discussão sobre os rumos da 
educação no país. Durante o encontro 
se buscou uma reflexão sobre a expansão 
do ensino e qualidade, a palestrante 
questionou se o que está sendo construído 
hoje é uma educação social e qual é a 
educação que queremos.

Participaram da etapa municipal 
do ENE representantes da ADUFPel; 

do SIMP e do Jornal Germinal; a prof. 
Maria Lúcia Monteiro compôs a mesa 
representando o SINASEFE IFSUL. 
Os participantes elaboraram ao final do 
encontro um documento relativo aos sete 
eixos que nortearam o encontro: Acesso, 
Permanência e Transporte; Financiamento 
e Precarização das Condições de Trabalho 
e Formação; Democracia e Escola, que 
será levado às etapas estadual e nacional 
do ENE. 

Agenda de mobilização

Até o dia 25 de maio está previsto um 
novo bloco de atividades que compõe 

a agenda de mobilização 2014 da Greve 
do CAVG. Na terça-feira, 20 de maio, o 
comando local de Greve tem uma reunião 
com o reitor do IFSul para debater a greve 
no Campus Visconde da Graça. 

No dia 21 de maio, às 14h, uma nova 
reunião ampliada com a categoria será 
realizada no CAVG para a construção 
da pauta local da Greve 2014. Já no dia 
23 a categoria se reúne para uma nova 
assembleia que irá avaliar a resposta a 
resposta do  Ministério do Planejamento 
Orçamento e Gestão (MPOG) sobre a 
abertura do processo de negociação com a 
categoria. A assembleia também irá avaliar 
a Greve local e o avanço da mobilização 
nacional.
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O retorno do jornal O Megafone ocorre no momento em que a luta pela 
educação pública federal retoma o destaque da pauta nacional. Vivemos a 
consolidação de uma Greve Nacional, que se espalha rapidamente e que chega 
em nossa base com a paralisação do Campus Pelotas Visconde da Graça. 

Ao longo dos últimos dois anos, a base de nosso Sindicato cresceu e encontra-
se hoje em todos os cantos do estado. Chega a hora de reativar o jornal impresso, 
de romper as barreiras geográficas e alinhar a comunicação da base do SINASEFE 
IFSul. 

A diretoria do sindicato está organizando, também, a eleição das Coordenações 
de Base dos Campus, mais uma ferramenta indispensável para nossa luta neste 
processo de expansão. 

Estamos mais uma vez em luta, faça parte dela, ajude a construir a mobilização 
dos servidores federais contra o desmonte da educação pública no país! 
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REUNIÃO AMPLIADA COM A CATEGORIA 
ESCLARECE DÚVIDAS SOBRE A GREVE 2014

No dia 15 de maio o comando local de greve promoveu uma 
reunião ampliada com a categoria no CAVG, o encontro visou 
esclarecer possíveis dúvidas relacionadas ao movimento de 

greve, tanto no âmbito local quanto nacional. Foi avaliada também a 
conjuntura do atual momento de greve tanto na instituição quanto no 
restante do país.

Participaram do evento os companheiros Silvana Schuler Pineda 
e Luiz Pereira da Costa Júnior, membros da Direção Nacional do 
SINASEFE, além da assessoria jurídica da Seção Sindical. Na pauta  
conjuntura nacional Silvana salientou a importante deste momento 
de mobilização dos servidores públicos federais, a última chance de se 
estabelecer uma negociação efetiva antes do período eleitoral. Ela avaliou 
ainda do risco da desmobilização, “se não negociarmos agora, corremos 
o risco de ter nossa pauta jogada para 2016”. Silvana ainda parabenizou 
a adesão do Campus CAVG à Greve nacional, “Foi uma alegria para o 
SINASEFE poder incluir o Rio Grande do Sul no mapa da Greve, que já 
se espalha por 19 estados, com mais de 150 unidades paralisadas”.

Durante o debate sobre a Greve no CAVG os servidores demonstraram 
compreender a legalidade da Greve, bem como a necessidade de 
mobilização da categoria. Foi sugerido que se mantenha uma intensa 
agenda de mobilização que vise construir politicamente a mobilização, 
bem como a realização de assembleias sistemáticas de avaliação do 
movimento. 

Ficou definida a realização de uma nova assembleia da categoria no dia 
23 de maio, após a resposta do Ministério do Planejamento Orçamento 
e Gestão (MPOG) sobre a abertura do processo de negociação com a 
categoria. Os servidores decidiram, também, pela realização de uma 
nova reunião ampliada, antes da próxima assembleia, para a construção 
de uma pauta local que represente as demandas específicas do Campus 
Visconde da Graça.

Moção de Repúdio 

Durante a reunião ampliada do dia 15 de maio, a categoria aprovou 
uma moção de repúdio às intervenções realizadas na Assembleia 

Geral dos servidores da Reitoria do referido Instituto, no dia 08 de 
maio de 2014. A assembleia que deveria deliberar sobre a adesão ou não 
da unidade à greve terminou com manifestações que desrespeitaram a 
autonomia da Assembleia já realizada pelo Campus Pelotas Visconde 
da Graça, no dia 28 de abril.

O texto aprovado reitera que nossa luta e movimento grevista são 
legítimos e  fruto da organização dos trabalhadores em educação local 
e nacional e visam a construção de um novo caminho para a educação. 
E finaliza: “Medíocre momento em que a história do Sindicalismo no 
Brasil, da Educação Nacional e do CAVG são de forma tão bestial 
questionados sob o rótulo da legalidade. Nós fazemos a legalidade de 
nosso movimento de luta. Estamos em luta! Respeitem nossa luta!  
Abaixo a intransigência!” | 03

Greve 2014:   
Um movimento legítimo e legal 

A Greve dos servidores do IFSul Campus Visconde da Graça, 
deliberada em assembleia da categoria no dia 28 de abril e iniciada 

no dia 2 de maio, é o reflexo da luta dos trabalhadores  em educação 
por melhores condições de melhores condições de trabalho e como 
tal é um movimento legítimo e legal, previsto tanto na Constituição 
Federal como no regimento do SINASEFE Sindical Nacional.

Visando esclarecer possíveis dúvidas relacionadas tanto a validade 
da assembleia do dia 28 de abril e do movimento grevista, a Assessoria 
Jurídica do SINASEFE IFSul elaborou um parecer sobre a legalidade 
da Greve 2014, o documento encontra-se em posse da direção do 
SINASEFE e dos membros do comando local e de greve e está 
disponível para a consulta.

No parecer fica clara a legitimidade do movimento, bem como a 
organização e deliberação da Greve por local de trabalho, como foi o 
caso do Campus Visconde da Graça. Este é o modelo de organização 
utilizado pelo SINASEFE desde 2011 para deliberações e pode ser 
observado no atual quadro de greve, disponível no site do sindicato: 
http://www.sinasefe.org.br/v3/index.php/boletins/cat_view/268-
greve-2014/270-quadro-da-greve.

Sobre a questão da representação sindical, já que o Campus 
Visconde da Graça é representado pelos sindicatos ADUFPel, 
ASUFPel e SINAFESE IFSul, salientamos que esta é uma Greve da 
categoria. Que ainda pese o apoio dos outros dois sindicatos, que 
não apenas apoiaram a mobilização, mas se fizeram presentes na 
assembleia que deflagrou a greve. A ADUFPel emitiu ainda uma nota 
de apoio à Greve do CAVG e tem se colocado ao lado do SINASEFE 
na construção da agenda local de mobilização.

Reunião ampliada com a categoria esclarece 
dúvidas sobre a Greve 2014
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SINASEFE IFSUL PREPARA A CONSTRUÇÃO DAS 
COORDENAÇÕES DE BASE NOS CAMPUS

A diretoria do SINASEFE IFSul está 
organizando o processo de construção 
das Coordenações de Base dos Campus 

representados. A coordenação de Base dos Campus 
está prevista na Seção IV do Regimento da Seção 
Sindical, sendo esta um importante instrumento 
para a construção do sindicato junto à base.

Com a expansão do IFSul nos últimos anos 
e o consequente aumento da base atendida 
pelo SINASEFE IFSul, a diretoria do sindicato 
compreende que a construção das coordenações se 
faz indispensável para a união e consolidação da 
pauta de luta da categoria. 

O sindicato está organizando o processo de 
construção das coordenações, que deverá ocorrer 
ainda ao longo do ano. A escolha das coordenações 

será por eleição, conforme o 
regimento, e composta por 
representantes de docentes e de 
técnicos administrativos.

As coordenações são responsáveis 
por organizar a categoria no 
campus, realizando campanhas de 
filiação, reuniões de sindicalizados, 
coordenando ações a serem 
desenvolvidas, promovendo a 
divulgação de atividades do setor e mantendo uma política 
de informação; por representar os interesses da base do campus 
na Direção Executiva da Seção Sindical e também por representar a 
Direção Executiva no Campus.

A diretoria do SINASEFE IFSul ressalta a importância da mobilização 
da categoria para a construção das Coordenações de Campus, sendo este 
o principal elo entre a base e a seção sindical, bem como uma importante 
ferramenta de luta que permite a transposição das barreiras geográficas.
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ASSEMBLEIAS LOCAIS 
DELIBERAM SOBRE 
ADESÃO DOS CAMPUS 
DO IFSUL À GREVE

Desde o dia 21 de abril, quando o SINASEFE 
deflagrou Greve Nacional da Categoria, o 

SINASEFE IFSul vem realizado uma série de 
assembleias nas unidades representadas pelo 
sindicato para deliberar sobre a adesão destes 
Campus ao movimento.

Foram realizadas assembleias nos Campus Bagé, 
Pelotas, Reitoria, Visconde da Graça e Santana do 
Livramento. Até o momento o Visconde da Graça 
foi o único a aderir à Greve. 

Independente da adesão ou não à Greve, 
o SINASEFE IFSul salienta a necessidade de 
mobilização da categoria no atual estado de Greve 
em que nos encontramos. Este é um importante 
momento de luta de nosso sindicato e cabe a todos 
apoiar a luta pela construção de uma educação 
pública de qualidade para todos.

A direção do SINASEFE IFSul está organizando 
as demais assembleias que, deverão ser realizadas 
ao longo do mês de maio e serão amplamente 
divulgadas na página no Sindicato e também por 
e-mail.

Os delegados de base 
são a voz da categoria 
nas unidades, participe 
do processo de 
construção do Sindicato 
em seu campus!


