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Fique por dentro! AGE Todos os Campus – 14 de fevereiro de 2017

No dia 14.02, terça-feira, ocorreu a Assembleia Geral Extraordinária (AGE) do SINASEFE-SP, com convocação 
para todos os campus do IFSP. 22 servidores participaram da primeira AGE do ano, representando 12 campus: 
Jacareí, Araraquara, São Paulo, Capivari, Cubatão, Tupã, Pirituba, Votuporanga, São Roque, Campinas, Hor-
tolândia e Boituva.

A Coordenação Funcional iniciou o ponto de informes com um repasse sobre a reunião de direção que definiu 
como prioridade continuar fortalecendo o trabalho de base do sindicato, com assembleias de campus e eleição 
de coordenadores de base onde for possível. Com o envolvimento da categoria, o SINASEFE-SP reunirá mais 
forças para lutar em defesa dos direitos dos servidores e contra os ataque atuais do governo, assim sem negli-
genciar a pauta geral.

Houve relatos de atividades de apresentação do SINAFESE-SP aos servidores em alguns campus e, em seguida, 
foram aprovadas duas moções: em solidariedade ao Sindicato dos Trabalhadores da USP (Sintusp), ameaçado 
pela reitoria da universidade de perder seu espaço físico e em apoio ao movimento de mães da USP Leste, que 
ocupou a creche do campus, após a reitoria ordenar o fechamento do espaço. Além disso, foi aprovada ajuda 
financeira com passagens para a realização do Grupo de Trabalho (GT) indígenas do Tribunal Popular de 2017.

O segundo ponto de pauta tratou da participação da Seção São Paulo na 148ª Plenária Nacional do Sinasefe 
(PLENA) e GT’s, que acontecerão entre 16 e 19.02, em Brasília. Foi definido que o Coordenador Paulo Sérgio 
Baptista será o delegado pela direção e, em votação, a plenária decidiu pela participação dos servidores Tatyana 
Murer Cavalcante, como delegada da base, e Nivaldo Cesário de Souza, como observador.

Na sequência, foi debatido a eleição para definir um representante do SINASEFE-SP no Conselho Superior do 
IFSP (CONSUP). A Coordenação Funcional apresentou uma proposta inicial de funcionamento e abriu espaço 
para um amplo debate na plenária. Após votação, foi escolhido o modelo de votação por assembleias regionais 
para o cumprimento de um mandato imperativo, que possibilita destituição caso o eleito não defenda no CON-
SUP os encaminhamento decididos em assembleia da categoria ou desrespeite o regimento do SINASEFE-SP.

O último ponto de pauta foi reservado para um debate sobre a conjuntura e inserção ou não do SINASEFE-
-SP no calendário unificado proposto pelo Fórum das Entidades Nacionais dos Servidores Públicos Federais 
(Fonasefe) e diversas centrais sindicais. Após votação, foi aprovada a paralisação no dia 15 de março, com de-
bates sobre a Reforma da Previdência, além de realizar atividades nos campus com a temática de gênero no dia 
08 de março. Servidores relataram casos recentes de assédio moral e foi decidido adotar a questão como uma 
temática permanente do primeiro semestre, com ações voltadas para conscientizar e combater esse problema.
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COORDENAÇÃO FUNCIONAL SINASEFE-SP
UM SINDICATO INDEPENDENTE E COMBATIVO

Confira a seguir os encaminhamentos da AGE de 14.02:

1)Eleição do representante do SINASEFE-SP no CONSUP

A eleição será realizada por meio da soma dos votos nas diversas Assembleias de campus do IFSP, que aconte-
cerão entre os dias 13 e 22 de março. As inscrições dos candidatos devem ser realizadas até o dia 08 de março. 
Para os campus onde não há coordenação de base, os sindicalizados poderão votar na Assembleia do campus 
mais próximo.
 

2) Atividades e mobilizações

8 de março: construir atividades, debates, panfletagens e filmes sobre a questão da mulher no Dia Internacional 
de Luta das Mulheres.

15 de março: Dia Nacional de Paralisação chamada por sindicatos e federações da educação e diversas centrais 
sindicais. Foi aprovada a paralisação no IFSP, que será discutida nas Assembleias de campus. O eixo fundamen-
tal da paralisação é a luta contra a Reforma da Previdência proposta pelo governo Temer.

Aprovação da participação do SINASEFE-SP no plebiscito sobre a Reforma da Previdência que está sendo ar-
ticulado por diversas entidades.

 
3) O início de uma campanha contra o Assédio Moral que acompanhará as atividades do SINASEFE-SP 
nesse próximo semestre.

 
4) A realização de um Encontro de professores da formação geral do IFSP entre maio e junho.


