Aos filiados e filiadas,

No dia 03 de dezembro passado a Direção Estadual do SINTEFPB realizou uma
reunião ampliada, convidando todos(as) seus filiados(as) para um diagnóstico da
situação nacional – com foco na discussão sobre as contra-reformas patrocinadas
pelo governo Bolsonaro no Congresso -, um debate sobre a Portaria MEC 983 e um
debate sobre as condições do trabalho remoto no IFPB.
Com participação de sindicalizados(as) de diversos campi do Instituto, tomamos as
seguintes decisões:
a) participar das atividades nacionais e estaduais convocadas pelas entidades
representativas dos(as) trabalhadores(as) do serviço público federal contra a reforma
administrativa e em defesa das Instituições Federais de Ensino. O calendário
aprovado para dezembro foi:
08/12 (terça)
16:00 - Reunião com reitores eleitos e não empossados em Brasília
18:30 - Ato Online em Defesa da Democracia e Autonomia das IFEs
09/12 (quarta)
14:00 - Ato no Ministério da Educação
19:00 - Atividades no Congresso Nacional
10/12 (quinta)
Dia Nacional de Luta contra a Reforma Administrativa, em defesa do auxílio
emergencial e da democracia e autonomia nas IFEs
08:00 - Concentração no Palácio do Buriti
09:00 - Carreata na Esplanada dos Ministérios
10:00 - Ato contra a Reforma Administrativa em frente ao Congresso Nacional (com
exibição da peça teatral "A Reforma que Deforma")
b) atuar para impedir a implementação da Portaria MEC 983/2020 no âmbito do
IFPB e requerer da Reitoria do que submeta à apreciação do CONSUPER a minuta de
resolução que organiza a carga horária dos(as) docentes do Instituto.
c) realizar nova reunião ampliada para organizar a pauta de gênero no âmbito do
movimento sindical do IFPB, culminando na criação do GT de Gênero do SINTEFPB.

d) realizar nova reunião ampliada para organizar a pauta de combate ao racismo no
âmbito do movimento sindical, culminando na criação do GT de Combate ao Racismo
do SINTEFPB;
e) realizar nova reunião ampliada para aprofundar o diagnóstico das condições de
ensino e aprendizagem sob o contexto da pandemia na direção da organização de um
Seminário de Avaliação das AENPS pelo SINTEFPB;
f) garantir a circulação do Formulário de Diagnóstico das Condições de Trabalho
durante a pandemia, em que estamos atuando através de teletrabalho;
g) realizar nova reunião ampliada para debater as respostas do Formulário e
organizar as iniciativas que possam dar respostas às demandas colocadas pelos
servidores técnico-administrativos e docentes;
h) reiterar junto à PRAF e a DGEP a necessidade das audiências solicitadas por ofício
no dia 25 de novembro, ainda sem resposta até a presente data. Na pauta os editais
de remoção do IFPB, a reconstituição da comissão mista para o acompanhamento
dos processos de remoção e a situação orçamentária do IFPB para 2021.
Aproveitamos, ainda, para reiterar a solicitação do envio, para o SINTEFPB, dos
dados apresentados pela PRAF no Ato por um Orçamento Justo para a
Educação: Em defesa do IFPB, realizado no dia 05 de novembro passado.
O calendário das reuniões da entidade será divulgado através das mídias do
SINTEFPB.
Saudações,
Direção Estadual do SINTEFPB

