
                                            

Editorial 

DA LUTA NÃO NOS RETIRAMOS!
No momento  em  que  o  cenário  nacional  não  se  mostrou  favorável  quanto  à  adesão  de  outras 

categorias ligadas à educação (FASUBRA e ANDES) ao movimento grevista hoje conduzido pelo SINASEFE, 
veio à tona uma nova configuração do movimento de luta que já ultrapassa 60 dias. Esta conjuntura que 
sugere um suposto isolamento fez com que o processo de aprofundamento de questões ligadas ao conjunto 
da categoria fosse desencadeado nas bases de modo integrado. Tal processo promoveu um avanço nas 
reflexões que pareciam não tão claras quando o movimento ainda se mostrava atrelado aos desdobramentos 
da conjuntura mais ampla. 

Diante deste novo cenário, ao se deslocar o foco de gravidade analítico-reflexivo para o processo de 
expansão da rede federal de ensino, foi possível dar visibilidade à situação precária que marca este processo 
de norte a sul do Brasil, questões há muito denunciadas pelo GT Políticas Educacionais do SINASEFE. Este 
movimento permitiu comprovar que aquelas pautas reivindicatórias que apontavam para questões referentes 
à precariedade da expansão - aspectos estruturais mínimos que garantam o funcionamento da instituição 
educacional,  com  condições  para  o  desenvolvimento  das  atividades  administrativa  e   docente  (ensino, 
pesquisa e extensão), que compreendem, por sua vez, salas de aulas adequadas, laboratórios equipados, 
servidores valorizados e motivados para o trabalho - elementos estes que tocam a todos.

Esta perspectiva  de análise  estimulou uma reconfiguração das estratégias  de luta  que,  longe de 
enfraquecer o movimento, permitiu a redescoberta dos Institutos Federais, uma vez que passam por um 
processo  de  transformação  significativo  frente  à  expansão  da  rede  que  colocou  na  ordem  do  dia  a 
necessidade de “olharmos para dentro”, revirar nossas próprias entranhas em busca de elementos que nos 
unem  enquanto  categoria.  O  resultado  disto,  destacamos,  foi  a  confirmação  de  que,  mesmo  aquelas 
reivindicações  das  bases  que  aparentemente  se  mostravam  como  específicas,  a  cada  contexto  dado 
possuem uma transversalidade que não pode ser desprezada. 

Com efeito, seguindo as deliberações da 104ª Plena na qual as bases ratificaram, por ampla maioria, 
a necessidade de continuidade da greve com ações radicalizadas,  construímos (CNG) e encaminhamos 
agenda  de  lutas  que  se  converteu  em atividades  do  movimento  grevista.  Estas  atividades  nos  fizeram 
comprovar  que  temos  totais  condições  de  “caminharmos  com  nossas  próprias  pernas”,  identificando 
elementos que nos unem e fortalecem enquanto categoria, que apontam para a integração dos laços que nos 
agregam em todo o Brasil, demonstrando que é possível sustentar uma greve de caráter e impacto nacionais, 
com reivindicações sólidas e pertinentes à totalidade da categoria e em defesa da educação em seu sentido 
mais nobre, com radicalidade, a despeito do descaso e intransigência do governo federal que continua a 
desprezar nossa força desde os primeiros dias de greve e que ainda insiste em ignorar o poder de luta e 
representatividade do SINASEFE, sobretudo ignorando a legitimidade da greve.

Vivemos um momento de mudanças, um tempo de renovação das forças de luta que muito se deve às 
novas possibilidades históricas postas pelo processo de expansão da rede federal  e,  não menos,  pelas 
feridas  abertas  por  este  mesmo processo  que  atingem em cheio  os/as  servidores/as  que  compõem os 
Institutos Federais em todo o país. Devemos sustentar a determinação em revelar à sociedade o calcanhar 
de  Aquiles  do  governo  federal  que  vem  promovendo  a  expansão  das  redes  federais  de  ensino  sem 
considerar sequer compromissos básicos em relação às carreiras de servidores envolvidos no processo, bem 
como com a qualidade da educação pública neste país,  haja vista o claro posicionamento privatista  do 
governo federal ao investir pesado em programas como o PRONATEC. 

Por fim, cabe lembrar, que uma greve no SINASEFE, ao paralisar a rede federal de educação básica, 
técnica e tecnológica, pode, inclusive, inviabilizar o ano letivo devido à postura autoritária e intransigente do 
governo federal. É a partir deste entendimento que o Comando Nacional de Greve sustenta a necessidade 
de união e radicalização do movimento grevista.  Aos que sentem seu espírito abatido pelo cansaço da 
extenuante batalha, lembramos o grito dos quilombolas com quem estivemos em manifestação na frente do 
Palácio  do  Planalto:  “Movimento  quilombola  nunca  está  cansado,  melhor  morrer  lutando  do  que  ser 
escravizado”.                                            Comando Nacional de Greve do SINASEFE
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Atividades recentes do Comando Nacional de Greve

O  Comando  Nacional  de  Greve,  seguindo  as  deliberações  da  104ªPLENA,  realizou  atividades  de 
radicalização em Brasília. No dia 26/09, conforme informado em comunicado anterior, após um ato na frente do 
Palácio  do  Planalto,  uma  comissão  conversou  com  assessores  da  Presidência.  Apesar  das  promessas  de 
intermediação  feitas  na  ocasião,  a  resposta  dada,  no  dia  seguinte,  de  que  o  governo  (MPOG)  não  recebe 
entidades em greve, não trouxe avanços para as negociações. A comissão também solicitou uma reunião com a 
presidente da República e a ministra-chefe da Casa Civil. O assessor comprometeu-se a encaminhar a solicitação. 
Seguindo orientações da assessoria, o CNG protocolou ofícios no MEC, MPOG, na Casa Civil e no Palácio do  
Planalto, solicitando audiências. 

No dia  27/09 o CNG esteve no aeroporto de Brasília,  com faixas  e panfletos  destacando a greve do 
SINASEFE. Foram abordados alguns parlamentares que dialogaram e se mostraram solidários ao movimento,  
enquanto  outros,  como a  senadora  Marta  Suplicy,  do  PT-SP,  se  limitaram a   dizer  que são contra  a  greve.  
Enquanto fazíamos a manifestação, uma equipe de reportagem da TV Record estava fazendo reportagens no local 
e algumas palavras de ordem, como “Educação na rua, Dilma a culpa é sua”!  foram transmitidas ao vivo.

No dia 28/09, no Congresso Nacional, o CNG acompanhou as atividades da Comissão de Educação e 
Cultura da Câmara durante a manhã e marcou uma reunião com parlamentares do colegiado à tarde. Participaram 
da reunião com a presidente da comissão, deputada Fátima Bezerra (PT/RN), a deputada Dorinha (DEM/TO),  
deputado Reginaldo Lopes (PT/MG) e integrantes do CNG.

Dando continuidade às atividades no Palácio do Planalto, nesta quinta-feira, 29/09, o CNG, acompanhado 
de servidores e alunos do IFB, se manifestou novamente para cobrar uma resposta aos ofícios anteriormente 
protocolados. Após cerca de 40 minutos de vuvuzeladas, foi recebida uma comissão formada por integrantes do 
CNG, servidores e alunos do IFB. O assessor da presidência, Manoel Messias, expôs claramente a postura do 
MPOG de não negociar  com grevistas e reafirmou que isso é uma postura de governo,  ponderando que ela 
poderia ser alterada, mas não precisou como. Para finalizar, o assessor disse que tentaria junto à ministra-chefe da 
Casa Civil, Gleisi Hoffmann, uma intervenção para abertura de negociação com MPOG.

Comentários do CNG: Planalto: É importante salientar que os membros da comissão que participaram da 
conversa com o assessor da presidência tiveram nitidamente a impressão de que as ações do CNG estão 
efetivamente incomodando o governo. 
Aeroporto: Infelizmente,  até  o  momento,  a  suposta  solidariedade  apresentada  por  parlamentares  não 
ultrapassou os discursos demagógicos. 
Congresso Nacional: Durante a reunião, a deputada Fátima Bezerra reproduziu o discurso do governo federal, 
afirmando que é postura do governo não negociar com categoria em greve. O que não é verdade, uma vez que a  
FASUBRA suspendeu a greve e  não foi  chamada para  negociação.  Como acreditar,  que após uma possível  
suspensão da greve, o governo negociaria conosco? O tão esperado apoio para abrir as negociações para se 
construir o fim da greve não ocorreu. Tudo o que conseguimos com a Comissão de Educação, na proposição da  
deputada Fátima Bezerra,  foi  um vago compromisso de que uma comissão de deputados (as)  já formada se 
comprometesse a intermediar uma conversação com o MPOG após a suspensão da greve. 
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Atividades nos estados
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Minas Gerais:  22/09/2011 -O Comando 
Unificado do Norte de Minas -Seções 
Salinas e Januária (envolvendo 
representantes dos campi Almenara, 
Arinos, Araçuaí, Januária, Montes Claros, 
Pirapora, Salinas) ocupou  a reitoria do 
IFNMG. A ocupação foi de 24 horas. 

Rio de Janeiro: 22/09/2011 - Servidores 
e alunos do Colégio Pedro II, Ines e IFRJ,  
em ato unificado, protestaram no portão 
do Maracanã sob o slogan “Tem dinheiro 
para a Copa, mas não tem para a 
Educação”.  Em seguida, saíram em 
passeata pelas ruas da Praça da 
Bandeira até a Unidade Tijuca do Pedro II 
onde encerraram  o ato.

Bahia: 23/09/2011 - Alunos e servidores 
do Instituto Federal Baiano (IFBaiano), em 
Teixeira de Freitas, fizeram um protesto 
em um semáforo da Av. Presidente 
Getúlio Vargas, o grupo destacou as 
revindicações da greve utilizando faixas.

Rio Grande do Norte: No dia 22/09 
servidores e alunos do IFRN fizeram uma 
passeata  na principal avenida de Natal, 
se dirigindo ao prédio da Reitoria, para 
ocupação. No dia 23/09, os servidores 
bloquearam as entradas do principal 
campus  do IFRN. No período da noite, 
alunos e servidores montaram uma sala 
de aula no principal cruzamento da 
capital, realizando uma aula de 45 
minutos com o tema cidadania.  



                                            

OBSERVAÇÃO:   É importante o repasse do fundo de greve, conforme reforçado na 104ªPLENA, para a 
manutenção da greve. Desde já, agradecemos aquelas seções que já repassaram os valores.

PROGRAMAÇÃO ATO DE 04 DE OUTUBRO
 09h em frente à Catedral - Recepção e concentração das caravanas
Ações previstas para o período da manhã: protesto em frente ao MEC e MPOG
11h30 – Almoço
Após o almoço seguiremos em caminhada até o Palácio do Planalto encenando uma marcha 

fúnebre pela “morte da educação”. Frase de ordem: “Por falta de negociação, 
morreu a educação”.

Traje para o ato: camisa preta

Comando  Nacional  de  Greve:  Altair  Guedes  (Sergipe-SE),  André  Aristóteles  (Januária-MG),  Bernardo  Biesseck 
(Cáceres-MT), David Montenegro (Sindsifce/Fortaleza-CE), Érica Tupiná (Januária-MG), Fábio Santos (Natal-RN), Glácio 
Menezes (Natal-RN), Jean Magno (São Luiz Maracanã-MA), Jussara Pereira (Pelotas-RS), Kátia Mota (Sindscope-RJ), 
Leonardo  Martineli  (Colatina-ES),  Luiane  de  Araújo  (Luziânia-GO),  Luiz  Roberto  (Natal-RN),  Margareth  Cunha 
(Sindscope-RJ), Marta Jane (Anápolis-GO), Plácido Alvino (Pará), Rogerio Faria (Brasília-DF), Sérgio Roberto (Palmas-
TO). 
Direção Nacional: Tânia Guerra, Sílvio Rotter.
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Ceará: 21/09/2011- Servidores e alunos 
do Instituto Federal, Ciência e Tecnologia 
do Ceará pararam o trânsito na Avenida 
13 de Maio. O principal objetivo dos 
manifestantes era dar visibilidade à 
sociedade sobre o movimento de greve e, 
assim, conseguir dar início às 
negociações com o Governo Federal.

Distrito Federal: 28/09/2011 -  Alunos e 
servidores do Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia de 
Brasília ocuparam a reitoria do Instituto. 
Os manifestantes chegaram por volta de 
8 horas da manhã, do dia 28/09 e 
passaram a noite no local. O CNG 
participou da atividade. Até o momento, a 
ocupação prossegue.

http://diariodonordeste.globo.com/imagem.asp?Imagem=54144


                                            

Análise do quadro de greve
O atual quadro da greve aponta para continuidade do movimento em âmbito nacional, com exceção de alguns 

poucos estados que suspenderam a greve, juntamente com aqueles que não têm seções sindicais ou que não entraram 
em greve. O quadro elaborado pelo CNG permite a visualização nacional do cenário.

Podemos constatar que a greve continua forte na maioria dos estados com um percentual alto de continuidade no  
movimento, isto é, das seções/campi que entraram em greve, a maioria continua com a certeza de que permanecer na 
greve é o melhor caminho para consolidar a força histórica do nosso sindicato e da nossa categoria em âmbito nacional.

Fizemos opção por fazer uma análise quantitativa e qualitativa dos números atuais em virtude de entendermos que 
somente os números, pura e simplesmente, poderiam levar à falsa conclusão de que se trata de um recuo generalizado 
o fato de que apenas quatro Estados tenham suspendido a greve: Santa Catarina (3 seções / 23 campi), Alagoas (1  
seção / 11 campi), Amazonas (1 seção / 1 campus) e Roraima (1 seção / 3 campi). Do total de campi que suspenderam a  
greve, 61% é desses Estados citados anteriormente. Ressalte-se também que desses campi, 54% são de apenas 2  
Estados[1].

Fica evidente que a greve continua forte na maioria dos Estados, com exceção daqueles poucos como já  dito 
anteriormente, que a suspenderam. Na verdade, das seções que chegaram a deflagrar greve, decididas a confrontar o 
governo e denunciar o descaso com a educação pública e a expansão precária dos Institutos Federais, um percentual 
superior a 73% continua forte no movimento, bastando para se convencer disso olhar a nossa volta, nos nossos locais 
de trabalho: todos/as estão indignados/as. A categoria continua firme na luta por nossa pauta de reivindicações no MEC 
e no MPOG.

Todos em Brasília no dia 04/10/2011!   Até a vitória!
[1] Consideramos como 100% o número de 228 campi  que corresponde ao pico de adesão à greve,  desde 

01/08/2011 até o presente momento. Sobre este universo incidem os cálculos percentuais acima explicitados.
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QUADRO DA GREVE NO SINASEFE  
Estado Seção Campus/campi 

Bahia Barreiras, Eunápolis, Ilhéus, Irecê, Itapetinga, Jequié, Paulo Afonso, Porto 
Seguro, Salvador, Valença-Tento, Valença, Teixeira de Freitas, Camaçari, 
Santo Amaro, Simões Filho, Uruçuca e Vitória da Conquista 

Catu Catu, Bom Jesus da Lapa 
Guanambi Guanambi 
Santa Inês Santa Inês 

Bahia 

Senhor do Bonfim Senhor do Bonfim 
SINDSIFCE Acaraú, Baturité, Canindé, Cedro, Crateús, Jaguaribe, Fortaleza, Limoeiro 

do Norte,  Maracanaú, Quixadá, Sobral,  Tauá e Tianguá. 
Crato Crato e Umirim 
Iguatu Iguatu 

Ceará 

Juazeiro do Norte Juazeiro do Norte 
Distrito Federal Brasília Brasília, Gama, Planaltina e Samambaia  

Colatina Itapina Espírito Santo 
Vitória Aracruz, Cariacica, Cachoeiro do Itapemirim, Colatina, Guarapari, Linhares, 

Nova Venécia, São Mateus, Serra, Vila Velha e Vitória. 
Anápolis Anápolis 
Formosa Formosa 
Inhumas Inhumas 
Itumbiara Itumbiara 
Jataí Jataí 
Luziânia Luziânia 
SINTEF-GO Goiânia 

Goiás 

Uruaçu Uruaçu 
Codó Codó 
Santa Inês - Zé Doca Santa Inês, Zé Doca 
São Luís - Maracanã Maracanã,  
São Luís - Monte Castelo Monte Castelo,  
Imperatriz, Buriticupu e Açailandia Açailândia, Buriticupu 
 Alcântara 
 Barreirinhas 
 Barra do Corda 
 Pinheiro 

Maranhão 

 São Luís Centro Histórico 
 Barra do Garças 
Cáceres Cáceres 
Cuiabá Cuiabá, Bela Vista e Sorriso 
 Campo Novo do Parecis 
 Juína 
Rondonópolis Rondonópolis 

Mato Grosso 

São Vicente São Vicente 
Januária Arinos, Montes Claros, Januária e Pirapora 
Juiz de Fora Juiz de Fora 
Ouro Preto Congonhas, Ouro Preto e Governador Valadares 

Minas Gerais 

Salinas Almenara, Araçuaí e Salinas 
Pará Pará Abaetetuba, Altamira, Belém, Bragança, Castanhal, Marabá, Santarém, 

Tucuruí e Conceição do Araguaia   
Paraíba SINTEFPB Campina Grande, Cabedelo, Cajazeiras, Monteiro, Picuí, Patos, Princesa 

Isabel e Sousa 
Campos Cabo Frio, Campos Centro e Quissamã 
SINDSCOPE COLÉGIO PEDRO II (14 unidades educacionais) 

Rio de Janeiro 

SINDCEFETEQ (IFRJ) Arraial do Cabo, Engenheiro Paulo de Frontin, Duque de Caxias, Maracanã, 
Mesquita, Nilópolis, Paracambi, Pinheiral, Realengo, São Gonçalo e Volta 
Redonda 

Rondônia Colorado do Oeste  Colorado do Oeste e Vilhena 
Mossoró Mossoró Rio Grande Norte 
NATAL Natal Central, Natal Cidade Alta, Natal Zona Norte, Macau, Santa Cruz, São 

Gonçalo, João Câmara, Ipanguaçu, Currais Novos, Apodi, Pau dos Ferros, 
Caicó, Parnamirim e EAD 

Pelotas Pelotas e CAVG Rio Grande do Sul 
Sertão Sertão 

São Paulo São Paulo Avaré, Boituva, Capivari, Cubatão, Guarulhos, Sertãozinho, Salto, São 
Roque e São Paulo. 

Sergipe SINASEFE-SE Aracaju, Estância, Itabaina, Lagarto, Nossa Senhora da Glória e São 
Cristóvão. 

Araguatins Araguatins Tocantins 
Palmas Araguaína, Gurupí, Palmas, Paraíso e Porto Nacional 

Total: 17 Total:47  Total:168 


