SINDICATO NACIONAL DOS SERVIDORES FEDERAIS
DA EDUCAÇÃO BÁSICA E PROFISSIONAL
Seção Sindical da Região Metropolitana de Porto Alegre–RS
SINASEFE – METROPOA
Fundado em 16/09/2011

Comunidade do IFRS – Canoas,
O SINASEFE – METROPOA vem comunicar que os servidores do Instituto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul - IFRS Câmpus Canoas
estarão paralisando suas atividades administrativas e de ensino na próxima quarta-feira, dia
20 de junho de 2012, durante todo o dia.
Nesta data, estarão discutindo a pauta do movimento grevista da Educação
Federal, que atinge todo o país, bem como a pauta deste câmpus e a situação da educação
no contexto atual, nos seguintes horários:
• 08h às 12h: discussões internas sobre a pauta do movimento grevista;
• 13h às 15h: discussões internas em torno da qualidade do ensino público federal e da
possibilidade de adesão à greve;
• 16h e 19h: discussão aberta à comunidade sobre a situação da greve e a posição dos
servidores do câmpus.
Os servidores convidam a comunidade escolar para que participe, contribuindo
para essa discussão tão importante para a educação.
Contamos com a compreensão, colaboração e presença de todos.
Pauta Nacional:
• Qualidade do Ensino Público Gratuito;
• 10% do PIB destinados à Educação;
• reajuste salarial aos servidores (defasado em 4 anos- 22,08%);
• melhores condições de infraestrutura, equipamentos e de pessoal nos Ifs;
Pauta local:
• construção de ginásio de esportes;
• construção das coberturas entre os prédios;
• calçamento dos estacionamentos;
• construção de laboratórios, biblioteca, salas de aula e almoxarifado;
• equipamentos para os laboratórios;
• melhoria da infraestrutura da cantina e dos espaços de convivência.

Participe!!! Educação pública
gratuita de qualidade – esta luta
também é sua!!!

Canoas, 14 de junho de 2012.
Comando de Greve
Sinasefe-Metropoa.
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57 Instituições Federais que já estão em greve:
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