
 

A experiência da Greve 
A segunda semana de setembro começou cheia de novidades para o 

Campus Rio Grande. Além da boa notícia do Exame Nacional do Ensino 

Médio (Enem), os servidores resolveram encerrar a greve, na assembleia 

geral realizada na segunda-feira, 12. Conforme o encaminhamento 

acordado pelo grupo, as atividades letivas voltaram ao normal já na terça, 

13, nos três turnos. O novo calendário escolar, com a previsão de 

recuperação dos dias parados, ainda não foi definido. Por enquanto segue 

valendo o calendário antigo, segundo o diretor geral, Osvaldo Casares 

Pinto. 

Três campi do IFRS aderiram ao movimento nacional de greve. O Campus 

Feliz retornou às atividades na quarta-feira, 14, e o Campus Bento 

Gonçalves segue paralisado. A greve no Campus Rio Grande durou 15 dias, 

período em que o Grifo não circulou. A quinta edição do informativo é 

especial porque corresponde a esse momento atípico experimentado pela 

comunidade escolar e porque passa a registrar algumas impressões de 

servidores que protagonizaram a mobilização local. Afinal, a greve 

terminou no Campus Rio Grande, mas o debate sobre e as reivindicações 

por uma “Educação pública, gratuita e de qualidade” continuam.  

 

 

Campus Rio Grande comemora bom desempenho 
Escola tem o melhor resultado do município, é a primeira entre os 

campi de Institutos Federais do Rio Grande do Sul e ocupa a quarta 

posição entre as escolas públicas do Estado.  
O Ministério da Educação divulgou nesta segunda-feira, 12, o resultado 

de todas as escolas do país nas provas realizadas em 2010. O Campus 

Rio Grande classificou-se em quarto lugar no ranking estadual em 

desempenho no Enem, obtendo pontuação média de 639,42. Atrás 

apenas do Colégio Militar de Porto Alegre, do Colégio Politécnico da 

Universidade Federal de Santa Maria e do Centro Estadual de Ensino 

Médio Tiradentes, de Porto Alegre, o Campus Rio Grande é o primeiro 

entre os campi de IFs do Rio Grande do Sul e atingiu o melhor resultado 

no município. Segundo os números do último exame, o Campus Rio 

Grande superou mais uma vez a própria marca. Em 2009 a média da 

escola foi 612,42. Entre as provas objetivas, as médias mais altas do ano 

passado foram obtidas em matemática (687,33) e em Ciências Humanas 

(606,31). Na redação a média final foi de 670,8.
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Oportunidade 
Seminário recebe inscrições de trabalhos 

realizados em Educação de Jovens e 

Adultos, entre outros eixos temáticos. 
 

 

 
 Oficina de xadrez 
 

O professor Javier García irá ministrar 

oficina de xadrez para estudantes do 

Campus Rio Grande. As inscrições são 

gratuitas e devem ser feitas na 

secretaria da escola. A oficina começa 

no dia 22 de setembro, com encontros 

terças e quintas, das 18h às 19h, em 

sala a ser combinada com os 

participantes.  

 

Informações: 

javier.garcia@riogrande.ifrs.edu.br 
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Foi histórica a primeira greve de um campus 

no IFRS! Sem desconsiderar a conjuntura 

nacional, esse período foi importante 

principalmente pelas seguintes conquistas 

locais: a consolidação da única categoria dos 

trabalhadores em educação, apesar de alguns 

pensamentos contrários; o surgimento de 

novas lideranças já que a greve iniciou e ter- 

 

Quer expressar seu posicionamento a respeito? Escreva para 
comunicação@riogrande.ifrs.edu.br. Os depoimentos serão publicados 

nos próximos informativos 

 
minou conforme a intenção dos grevistas; o imenso 

aprendizado adquirido por aqueles que jamais haviam 

participado de um movimento paredista; e a integração entre 

os colegas, muitos desconhecidos até então, mas que serão 

camaradas de luta a partir de agora. Que se mantenha a 

mobilização, pois novas batalhas estão por vir! 

Rodrigo Costa Fredo - Técnico de Tecnologia da Informação 

 

 



 

 
 
 
 
 
Talvez você ainda não saiba, mas o Campus Rio Grande já conta com uma 
série de profissionais da área da saúde trabalhando para consolidar o 
atendimento da comunidade escolar através do Núcleo de Atenção à Saúde, 
em articulação com outros setores e núcleos. A dentista Gabriela Torino 
conversou com o Grifo sobre as contribuições da Odontologia para a escola. 
 
Grifo: Na época do antigo CTI, estudantes e servidores tinham acesso ao 
atendimento ambulatorial da Universidade Federal do Rio Grande – FURG, que 
incluía o serviço odontológico. Com a transição da escola para Campus Rio Grande 
do IFRS, o que muda? 
Gabriela Torino: Desde a época do antigo CTI os servidores contam com atendimento 

odontológico, ao contrário dos estudantes, que ainda carecem dessa assistência. Com 

a transição para Campus Rio Grande do IFRS e a minha vinda para a Instituição, passei 

a atuar no consultório da universidade, juntamente com os colegas da Furg, no 

atendimento clínico oferecido aos servidores do IFRS e, apenas em casos de urgência, 

aos estudantes. Assim que tivermos a disponibilidade de recursos físicos e materiais 

para o estabelecimento do Núcleo de Atenção à Saúde e a estruturação do consultório 

odontológico, o serviço clínico será estendido aos estudantes. 

 
G: Como é o trabalho de um dentista no Campus Rio Grande? 
GT: Para que se consiga a aproximação de todos os servidores com a equipe de saúde 

e que também seja possível conhecer as reais necessidades do grupo, a Rosilene 

D’Amoreira (médica) e eu estamos convidando todos os servidores para conversar a 

respeito de aspectos referentes à saúde e para uma avaliação clínica inicial. Busca-se 

oferecer orientações para auxiliar na prevenção de agravos e na manutenção da 

saúde. Conforme as necessidades individuais em termos de reabilitação oral, é 

possível que sejam atendidas no consultório odontológico da Furg. Esta atividade já 

iniciou, está em andamento. Esperamos chamar todos os servidores até o final do ano. 

Ao término dessa abordagem inicial com os servidores, projeto semelhante será 

executado com os estudantes, proporcionando a aproximação destes com o serviço. 

Dessa forma conseguiremos obter dados relevantes que irão se somar à avaliação do 

perfil socioeconômico e de saúde dos estudantes. A avaliação será realizada através 

do Núcleo de Assistência Estudantil em 2012, para subsidiar as ações de promoção de 

saúde, bem como o acompanhamento e a avaliação dos futuros serviços.  

 

G: Qual a estrutura necessária para a realização do atendimento à comunidade 
escolar? 
GT: A equipe de saúde está à disposição para prestar informações relativas à saúde, 

sanar dúvidas e fazer encaminhamentos, se necessários.  Assim que tivermos a 

disponibilidade do espaço para a instalação do consultório odontológico do IFRS, o 

acesso a esse serviço também estará disponível para toda a comunidade escolar.  
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• Formação: Odontologia 

• Está no Campus Rio Grande 

desde setembro de 2010 

• Integra o Núcleo de Atenção à 

Saúde (NAS) e o Núcleo de 

Assistência Estudantil (NAE) 

 

Contato  
Consultório Odontológico  
Pavilhão 8, telefone: 3233 8625 

Núcleo de Atenção à Saúde (NAS) 
Pavilhão Central, sala C 307 - 3º piso, 

telefone: 3233 8697 

gabriela.torino@riogrande.ifrs.edu.br 

Exames periódicos 
Os servidores do Campus Rio Grande 

receberam nas últimas semanas a 

orientação do NAS para realizar os 

exames periódicos, regulamentados pelo 

Decreto 6.856 de 25/05/2009 e pela 

Portaria Normativa SRH nº 04 de 

15/09/2009.  
 

O NAS informa que os servidores têm até 

o dia 28 de outubro para concluí-los. 

Detalhes sobre os exames e a liberação 

das requisições e da consulta clínica 

podem ser solicitadas à médica Rosilene 

D’Amoreira, das 14h às 18h, de segunda 

a quinta-feira, e nesta sexta, 16, das 

8h30 às 11h30. 

 

       Gabriela Torino 
Entrevista 


