
INFORME 03 

COMANDO ESTADUAL DE GREVE 

IFBA E IFBaiano 
 

04.07.2012 

 

Assunto: 3ª Reunião do Comando Estadual de Greve 

Data: 03/07/2012, no Sinasefe. 

Campi presentes: Camaçari, Ilhéus, Jequié, Reitoria, Salvador, Santa Inês, Simões Filho e Valença 

(IFBA). 

 

 

 

Informes 

O governo não cumpre o que ele mesmo havia se comprometido e não apresenta nova de proposta 

reformulação da carreira no dia 02 de julho. 

 

Mais informações: http://www.sinasefe.org.br/v3/index.php/greve-do-sinasefe/noticias/350-

governo-nao-cumpre-promessa-nao-apresenta-proposta-e-frustra-setor-da-educacao 

 

 

Calendário 

 

Data/Hora Atividade Local 

04/07, às 14h Caravana da Greve com o CEG IFBA Simões Filho 

09/07, às 

6:30h 

Concentração na frente do IFBA-SSA IFBA-Salvador 

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 

10/07 Caravana da Greve com o CEG IFBA-Camaçari 

11/07 Caravana da Greve com o CEG IFBA-Jequié 

12/07 (manhã) Caravana da Greve com o CEG IFBA-Vitória da Conquista 

12/07 (tarde) Caravana da Greve com o CEG IFBaiano-Itapetinga 

13/07 (manhã) Caravana da Greve com o CEG IFBA-Ilhéus 

13/07 (tarde) Caravana da Greve com o CEG IFBA-Uruçuca 

 

Caravana da Greve 

O CEG está programando uma Caravana e pretende visitar 07 campi nos próximos dias. Já está 

confirmada a participação de 08 colegas e esperamos novas adesões. A atividade terá como objetivo 

debater com os colegas a situação da greve nacional, explicar questões do plano de carreira e 

organizar a greve nas bases. 

Pedimos que os representantes sindicais ou comandos locais de greve dos campi de Vitória da 

Conquista, Itapetinga e Uruçuca entrem em contato com o comando para podermos 

organizar a atividade. 

 

http://www.sinasefe.org.br/v3/index.php/greve-do-sinasefe/noticias/350-governo-nao-cumpre-promessa-nao-apresenta-proposta-e-frustra-setor-da-educacao
http://www.sinasefe.org.br/v3/index.php/greve-do-sinasefe/noticias/350-governo-nao-cumpre-promessa-nao-apresenta-proposta-e-frustra-setor-da-educacao


 

Acompanhamento virtual das assembleias locais 

Além da Caravana, o CEG está montado um sistema para poder participar virtualmente das 

assembleias locais. O objetivo é que o CEG possa ter mais agilidade e presença nas assembleias 

locais e poder contribuir nos pontos de informe e avaliação. O ponto será criado na sede do Sinasefe 

e será enviado um link para o comando local de greve. Informaremos assim que tiver montado. 

 

 

Equipes do CEG 

O CEG funcionará com sistema de equipes, visando dividir trabalho e responsabilidades. 

1. Organização: Rubens (Camaçari) e Daniel Romero (SSA); 

2. Secretaria: Henrique (Reitoria) e Roseli (Jequié); 

3. Comunicação: Igor e Taíse Chates (Camaçari), Daniel Romero (SSA), Philipe (Ilhéus), 

Valquíria e Luíza (Feira de Santana) e Paulo Vicente (Simões Filho). 

4. Finanças: Rubens (Camaçari) e Mainart (Valença). 

 

Plantões 

Nos dias 04 à 06 de julho, o CEG fará plantão no sindicato, exceto nos momentos em que tiver 

visitando os campi conforme calendário de atividades acima. 

 

Comunicação 

1. Será criado um Boletim da Greve, que será enviado eletronicamente. 

2. Acompanhe diariamente as informações da greve no facebook: 

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

 

 

 

________________________________________________________________________________ 

 

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 

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

