
INFORME 02 

COMANDO ESTADUAL DE GREVE 

IFBA E IFBaino 
 

29.06.2012 

 

Assunto: 2ª Reunião do Comando Estadual de Greve e Assembleia Geral 

 

Data: 27/06/2012, no IFBA de Feira de Santana 

 

 

Calendário 

 

Data/Hora Atividade Local 

02/07 Participação no BLOCÃO DA EDUCAÇÃO EM 

GREVE no cortejo de 02 de julho 

Salvador (ponto de 

encontro: Posto BR da 

Lapinha) 

02/07 Reunião do Comando Nacional de Greve com o 

Governo. Nesta reunião o governo se comprometeu 

a apresentar uma proposta de Plano de Carreira. 

Brasília 

03/07, às 09h Reunião do Comando Estadual de Greve (a 

confirmar no 02 de julho) 

Sede do Sinasefe 

04/07, às 14h Assembleia do IFBA de Simões Filho com 

participação de representantes do CEG 

IFBA Simões Filho 

09/07, às 09h Aula pública: “Política de Expansão dos IFETs e 

Precarização do Trabalho na Educação” com 

Gaudêncio Frigotto (a confirmar) 

IFBA-Salvador 

09/07, às 

13:30 

Assembleia Geral IFBA-Salvador 

 

02/julho 

 

O dois de julho é uma das manifestações populares mais importantes da Bahia e de Salvador. 

Tradicionalmente, a data é utilizada pelos movimentos social e sindical para darem visibilidade a 

suas lutas e costuma ter ampla cobertura da imprensa e excelente receptividade da população. 

 

Este ano será um 02 de julho ainda mais especial, porque teremos praticamente todas as categorias 

da educação pública em greve: os professores do estado beirando 80 dias de paralisação com a 

maior greve de sua história; os servidores das Universidades Federais, com a maior greve dos 

últimos 10 anos e a greve do IFBA e IFBaino. 

 

Em conversa com os diversos comandos de greve, será formado um BLOCÃO DA EDUCAÇÃO 

EM GREVE, com possibilidade de reunir mais de 2000 pessoas, entre trabalhadores e estudantes. 

 

Neste sentido, a participação dos servidores do IFBA e IFBaiano será essencial para dar visibilidade 

à nossa greve. Conforme deliberação da última assembleia, o Comando de Greve orienta que os 

campi organizem caravanas para participarem do cortejo e informa que já foram encomendadas 200 

camisas, 02 faixas, apitos e bexigas. 



 

O ponto de encontro é no posto BR da Lapinha às 7:00h. 

 

Próxima Reunião do CEG 

Como vários colegas estarão no 02 de julho, estamos propondo que a próxima reunião do CEG seja 

no dia 03/julho, às 9:00, na sede do sindicato, para avaliar a reunião com o governo que está 

marcada para o dia anterior. A confirmação será no próprio ato. Aqueles que precisam de 

alojamento, favor entrar em contato com Márcia, da secretaria do Sindicato. (71) 3243-7414. 

 

Composição do Comando Estadual de Greve (CEG): 

1. O CEG será composto por 02 membros de cada campus/Reitoria, preferencialmente 01 

Técnico Administrativo e 01 docente, e por dois membros da diretoria do Sinasefe-BA, 

todos com direito a voto. 

2. Os representantes do CEG deverão ser indicados pelos comandos locais ou assembleias 

locais e deverão compor os comandos locais; 

3. O CEG funcionará no sistema de revezamento, sendo seus membros substituídos quando 

houver necessidade, visando ampliar a participação de todos e evitar a sobrecarga de 

trabalho. 

4. As reuniões do CEG são abertas aos servidores não membros e a pelo menos 03 estudantes. 

Os não membros têm direito a fala, mas não têm direito a voto. 

 

Tarefas do CEG: 

1. O CEG funcionará com sistema de equipes. As equipes já indicadas para a criação são: de 

comunicação, finanças e jurídica. 

2. Elaborar pauta estadual para ser apresentada à assembleia geral. 

3. Realizar plantões na sede do sindicato. 

 

Comunicação 

1. Acompanhe diariamente as informações da greve no facebook: 

www.facebook.com/profile.php?id=100003947997108  

 

Outros 

1. Atendendo à solicitação do CNG, foi escolhido Reinaldo Martins para compor o CNG 

durante 12 dias em Brasília. A ida está marcada para 02/07 após o ato. 

2. Propor para os comandos de greve da APUB e ASSUFB um ato em frente à Fonte Nova. 

 

Informes 

1. As datas das assembleias locais devem ser informadas com antecedência ao CEG e ao 

sindicato para que eles possam participar das mesmas. 

2. Está sendo preparada uma prestação de contas dos gastos da greve e será apresentada na 

próxima assembleia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.facebook.com/profile.php?id=100003947997108


Mapa da Greve na Bahia 

 

 

Campus em Greve Data da Deflagração    

Barreiras 18/06    

Camaçari 13/06    

Feira de Santana 13/06    

Ilhéus 25/06    

Itapetinga 13/06    

Jequié 20/06 

Paulo Afonso 21/06 

Salvador 19/06 

Santo Amaro 13/06 

Seabra 19/06 

Simões Filho 03/07 

Valença IFBA 13/06 

Valença IFBAIANO 03/07 

Total: 13  

  

 

 

Campus que não estão em greve 

Jacobina  

Vitória da Conquista  

Uruçuca  

 

 

 



Aguardando informação do 

campus* 

Eunápolis  

Porto Seguro  

Irecê  

Teixeira de Freitas  

 

 

*Os representantes sindicais devem enviar por escrito para o email do CEG e do Sinasefe quais 

foram as deliberações tomadas nas assembleias. 

 

 

________________________________________________________________________________ 

 

Responsável pela sistematização deste informe: 

Daniel Romero (Salvador) (71) 9144-4500 (TIM) 

 

Contatos: 

Comando Estadual de Greve: 

comandogreveba@gmail.com 

 

Sinasefe: 

(71) 32437414. 

sinasefeba@uol.com.br 


