
OPOSIÇÃO sindiudutec

Venha construir conosco um Sindicato 

democrático e de luta!

Para retomar o SINDIEDUTEC para a luta da categoria é 
preciso por fim as práticas da atual diretoria!

a atual gestão não houve democracia no relacionamento com a catego-

Nria. O presidente decide tudo e espera que os docentes e técnico-
administrativos do IFPR aceitem, sem sequer poderem opinar. A 

categoria nunca é ouvida e quando foi chamada a decidir, durante a greve, teve 
suas decisões descumpridas pela diretoria do Sindicato. 

Houve, inclusive, desrespeito a diversos colegas de trabalho, que tiveram que 
ouvir membros da atual direção do Sindicato defendendo as práticas adotadas 
pelo governo durante a greve, como o corte de ponto dos grevistas. A atual 

diretoria é submissa ao governao e à Reitoria quando deveria defender nossos 
direitos e reivindicações. Já no tratamento com categoria, a direção é autoritária e 
desrepeita os servidores representados. 

Discordamos dessa prática. A diretoria pode apresentar e defender uma posição 
em assembleia, mas não pode impô-la a categoria. Deve sempre escutá-la e 
respeitar as diferentes opiniões. Além disso, as decisões democraticamente 
tomadas pela categoria em seus espaços de decisão não podem ser contrariadas 
pela diretoria.

ara participar e construir conosco a chapa de oposição e para 

Ppoder votar, o servidor deve estar filiado dois meses antes das 
eleições. As eleições serão no dia 10 de Outubro. Então o prazo 

para filiação é dia 10 de agosto.

Entretanto, a direção do Sindicato já começou a demostrar que não irá 
respeitar o direito de participação da categoria. No dia 6 de agosto, o 
sistema de filiação eletrônica, que estava disponível no site, saiu misterio-
samente do ar. O comunicado informa que o sistema voltará a funcionar 
só no dia 12, depois de encerrado o prazo para novas filiações.

É preciso que a comissão eleitoral prorrogue o prazo de filiação e exija o 
retorno do sistema de filiação eletrônica para garantir a participação 
democrática de todos que queiram

Aqueles que não se filiaram ou se desfiliaram por discordância com as 
práticas e posições da atual direção, devem procurar o sindicato para 
se filiar. COLEGAS, esta é a hora e a chance de mudar e construir um 
sindicato realmente democrático e de luta! REFILIE-SE!

Sindicalize-se para participar e votar!

/ FALTA DIÁLOGO E DEMOCRACIA



/ FALTA comunicação

A
 atual diretoria do SINDIEDUTEC não mantém qualquer 
política de comunicação com os servidores. Não há jornais 
publicados e a última atualização do site foi feita há mais de cinco 

meses.

No site ou perfil da entidade no facebook não vemos qualquer 
notícia sobre nossas carreiras ou sobre as movimentações nacionais 
dos servidores públicos.  Não há nada sobre as reivindicações e lutas 
em outros institutos federais ou sobre as recentes manifestações 
em nosso país. Apenas notícias sobre as viagens do presidente da 
entidade para Brasília ou para reuniões do tal PROIFES. 

Nossa mensalidade sindical serve apenas para isto?

/ Falta transparência

N
ão há a mínima transparência por parte da atual gestão. As 
convocações de assembleias, muitas vezes, não são públicas, ou 
então não chegam a todos, nem sequer à  maioria dos servidores. 

Não se sabe sobre as decisões que estão sendo tomadas nas 
assembleias e, principalmente, nas reuniões de diretoria. Pontos 

de extrema importância não foram amplamente divulgados e 
discutidos. Foi isso que aconteceu na definição do estatuto da 
entidade e na decisão sobre a filiação do SINDIEDUTEC ao Proifes.

Essas decisões foram construídas e definidas por um pequeno 
grupo de pessoas, sem levar em conta as opiniões da ampla 

maioria da categoria.

/Falta Independência em relação ao Governo e à Reitoria

o último período, a atual direção, tal qual a entidade nacional que 

Nrepresenta (PROIFES), demonstrou claramente não ter nenhu-
ma independência e ser apenas correia de transmissão do 

governo no movimento sindical. Entre a posição do governo e a posição 
defendida pela categoria, a atual gestão prefere sempre ficar com a primeira.  

Uma direção sindical deve possuir independência frente a qualquer 
governo e autonomia frente a partidos e grupos políticos. O último 
período demonstrou que isto é impossível em nossa entidade com a atual 
diretoria. Demostrou também que  a independência  é  impossível  com a 
manutenção da filiação ao PROIFES, entidade criada pelo próprio governo para 
desmobilizar a categoria docente.

Por tais motivos, estamos construindo um grupo  realmente de oposição à 
atual diretoria para as eleições do SINDIEDUTEC. Queremos fortalecer a 
independência e a autonomia de nossa entidade e transformá-la em um  
sindicato democrático, transparente e voltado para as  lutas das duas 
categorias representadas. 

Venha conosco reconstruir o SINDIEDUTEC com 
democracia e autonomia para retomar a luta por direitos

onvidamos todos que concordam com os princípios da independência 

Cfrente a  governos e administrações e que querem lutar por seus 
direitos e pela  melhoria da educação pública em nosso país, a se 

juntarem e participarem conosco da RECONSTRUÇÃO de nosso sindicato.

DEFENDEMOS:

Política de comunicação e diálogo com a categoria: publicação de 
jornal impresso trimestral e boletim virtual mensal. Atualização constante do 
site e do perfil do facebook;

Realização de cursos de formação para toda a categoria sobre nossas 
carreiras,  legislação do serviço público e sobre sindicalismo e as lutas dos 
trabalhadores;

Política de contato com as demais categorias do serviço público, 
e principalmente com os demais colegas de Institutos Federais;

Transparência na gestão do sindicato. Publicidade dos espaços de 
decisão e das decisões tomadas. Prestação de contas trimestral no jornal e 
no site;

Visitas frequentes aos campus para conhecer a realidade de cada local 
de trabalho e fortalecimento  de representantes de base;

Respeito e cumprimento das decisões da categoria. Decisões 
sobre temas importantes serão tomadas pela categoria em assembleias;

Reforma estatutária para diminuir o poder do presidente e tornar o 
sindicato mais democrático e participativo;

Discussão imediata sobre a filiação ao PROIFES. Abertura de 
amplo e democrático processo de discussão sobre a filiação a entidades 
nacionais dos docentes e técnico-administrativos.  A categoria, após amplo  
debate, é quem deve decidir a qual, ou a quais, entidades se filiar.

junte-se a nós! 
email: reconstruirosindiedutec@gmail.com | blog: reconstruirosindiedutec.wordpress.com
[


