
INFORME COMANDO ESTADUAL DE GREVE-BA 
 

Informe no. 01 - 19.06.2012 

 

Assunto: 1ª Reunião do Comando Estadual de Greve 

 

Data: 18/06/2012, das 10:00 às 16h, na sede do Sinasefe 

 

Estiveram presentes 25 servidores compondo os comandos locais já formados (Camaçari, Santo 

Amaro, Salvador-Reitoria e Valença) e representantes de Feira de Santana e Sinasefe. 

 

 

Deliberações: 

 

1. Sobre comando estadual de greve (CEG): 

a. Conforme deliberação de assembleia geral, o CEG orienta que as assembleias locais 

formem seus comandos locais de greve; 

b. Indiquem, no mínimo, dois nomes para compor o comando estadual de greve, um 

docente e um técnico administrativo; 

c. Referendar o CEG com as adesões dos diversos campi na próxima assembleia geral. 

 

2. Calendário de Atividades: 

 

Data/Hora Atividade Local 

Até 21/06 Assembleias locais e eleição do comando de 

greve de cada unidade. 

Nos diversos campi 

20/06 

às 9:00h 

Assembleia Geral. Pauta: prorrogação do 

mandato e recomposição da atual gestão do 

Sinasefe-BA. 

IFBA de Salvador 

27/06 

às 10h 

Reunião do Comando Estadual de Greve IFBA de Feira de 

Santana 

27/06 

às 14h 

Assembleia Geral de Greve IFBA de Feira de 

Santana 

29/06 “Forró da Greve” Nos diversos campi 

02/07 Participação no cortejo de 02 de julho Salvador 

 

3. Mapa da Greve na Bahia 

a. O CEG pede para que os comandos ou representantes locais mandem o quanto antes 

a informação de adesão à greve de cada unidade para que seja possível construir um 

Mapa da Greve preciso até a próxima assembleia geral. 

 

4. Criação de um Fórum Estadual de Greve. 

a. Para unificar a greve dos Servidores Públicos Federais, o CEG irá propor para as 

categorias em greve ou em campanha salarial a criação de Fórum Estadual de Greve. 

Responsáveis: César e Igor. 

 

5. Comando Nacional de Greve 

a. O Comando Nacional foi instalado no dia 18/06. Como não havia ninguém do CEG 

disponível para viajar imediatamente para Brasília, ficou combinado que as 



assembleias locais sejam consultadas para indicarem um membro para compor a 

primeira rodada do CNG em Brasília. 

b. Não havendo nenhuma indicação, Messias irá a partir do dia 25 para a primeira 

rodada. 

 

6. Organização das assembleias 

a. Para qualificar o debate durante as nossas assembleias, o CEG propõe um informe 

especial de 15 min que anteceda o ponto de conjuntura em todas as assembleias. Este 

informe especial tem como objetivo aprofundar o conhecimento de temas 

relacionados à greve. 

b. Para a Assembleia do dia 27/06 foi escolhido o tema “Proposta do Sinasefe do Plano 

de Carreira dos Docentes e TAE”. 

Responsáveis: Castro, Fábio e Henrique. 

 

7. Pauta 

a. Elaboração da pauta estadual de greve para ser apreciada na próxima assembleia 

geral. 

Responsáveis: Daniel Romero, Henrique, Márcio, Marla, Philipe e Taíse. 

 

8. Equipe de Comunicação 

a. A tarefa da equipe é elaborar e divulgar para a categoria os encaminhamentos e 

discussões da greve por meio de todos os recursos possíveis (Boletins, faixas, 

cartazes, camisas, cartilhas, emails, blogs, twitter, face, intra-ifba etc.) e materias 

para a imprensa de todos os veículos possíveis. O canal com a Band News já foi 

constituído. 

Responsáveis: Daniel Romero, Igor, Luísa e Valquíria. 

 

9. Comitês de Éticas 

a. Para avaliar quais atividades podem ou não funcionar durante a greve, o CEG indica 

para as assembleias locais a criação dos comitês de ética. 

 

10. Aula-pública 

a. Foi escolhido o tema “Financiamento para educação e precarização do trabalho” para 

a realização de uma aula-pública em data a definir. 

b. Pessoas que serão contatadas: Gaudêncio Frigotto, Maria Ciavatta e Maria Lúcia 

Fattorelli. 

Responsáveis: Daniel Romero e Delma. 

 

________________________________________________________________________________ 

 

Responsável pela sistematização deste informe: 

Daniel Romero (Salvador) – (71) 9144-4500 (tim) – romeromab@yahoo.com.br 

 

Anexo: 

Membros dos Comandos de Greve: 

Camaçari: Igor, Messias e Taíse; 

Santo Amaro: Márcio e Robson Bispo 

Salvador: Dálvaro, Daniel Romero, Delma, José Henrique Porto Souza, Luis Alexandre Dias 

Freitas, Luzia Mota, Marla e Virlene Cardoso Moreira. 

Valença: Domingos Maynart e mais um a definir. 


