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Fique por dentro! Assembleia campus São Paulo e Reitoria – 20 de outubro de 2016

Às 10h da quinta-feira (20/10) aconteceu no auditório Aldo Ivo Vicenzo, a AGE com convocação para o cam-
pus São Paulo e Reitoria. A atividade contou com 32 presentes e a participação dos estudantes do IFSP - SP.
 
No primeiro ponto foram apresentados os informes sobre a mobilização no campus e a Coordenação Fun-
cional do SINASEFE-SP fez um relato sobre os outros campus do IFSP que aprovaram paralisação e estado 
de greve. Até o momento, sete campus aprovaram paralisação entre os dias 24 e 25 de outubro e 13 campos 
entraram em estado de greve. Na sequência, após breve debate foi escolhido o coordenador de base pelo cam-
pus São Paulo, o docente Marcio Alves de Oliveira.

O terceiro ponto de pauta tratou da paralisação prevista para os dias 24 e 25 de outubro. Após um questiona-
mento foi explicado que, apesar da assembleia de todos os campus já ter aprovado a paralisação, é importante 
a aprovação por parte do campus São Paulo, o que dá mais legitimidade para os servidores que se mobiliza-
rem na unidade.

A plenária aprovou a paralisação no campus São Paulo nos dias 24 e 25 de outubro e definiu um calendário 
para o dia 25.10, quando a PEC 241 será votada em segundo turno pelo Congresso. As atividades terão início 
às 15h com a confecção de cartazes e faixas. Em seguida, às 16h, acontecerá uma aula pública no campus São 
Paulo e participação coletiva no ato contra a PEC 241, às 18h, no MASP.

Por fim, foi debatido a possibilidade de entrar em estado de greve, assim como no ponto anterior, mesmo 
com a votação da assembleia geral, os campus têm autonomia para tomar suas decisões. Também foi pontua-
do que o estado de greve não significa que a greve ocorrerá imediatamente, mas é um aviso de que a categoria 
está mobilizada, debatendo a conjuntura atual e disposta a entrar em greve se necessário. Após o debate, foi 
votado e aprovado o estado de greve no campus São Paulo.

Levantamento de mobilizações do SINASEFE-SP
 
Estado de greve:
 
Araraquara
Jacareí
São José dos Campos
São Carlos
Votuporanga
São Roque
Campos do Jordão
Pirituba
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COORDENAÇÃO FUNCIONAL SINASEFE-SP
UM SINDICATO INDEPENDENTE E COMBATIVO

Campinas
Cubatão
Avaré
Salto
Barretos
São Paulo
 
 
Paralisação:
 
Jacareí - dia 25
São Carlos - dias 24 e 25
Votuporanga - dia 25
São Roque - dia 24
Campos do Jordão - dia 25
São João da Boa Vista - dia 25
Campinas - dia 25
São Paulo – dias 24 e 25


