Nota à Imprensa
Data: 18.09.2015
Veículo: TV Morena
Jornalista: Carla Machado
Pauta: Paralisação de servidores do IFMS
Em relação à greve de servidores docentes e técnico-administrativos, o Instituto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso do Sul (IFMS) esclarece que
a paralisação é parcial nos campi Aquidauana, Campo Grande, Corumbá, Coxim, Nova
Andradina, Ponta Porã e Três Lagoas. Em Dourados, Jardim e Naviraí não houve adesão
ao movimento.
As atividades administrativas não foram paralisadas na instituição desde a deflagração
do movimento, em junho deste ano. Os serviços essenciais de atendimento ao público
externo, como matrícula de novos estudantes e protocolo de documentos, também
estão em funcionamento desde o início do movimento.
Quanto às aulas, o IFMS informa que possui atualmente 8.445 estudantes
matriculados em cursos técnicos de nível médio e superior. Deste total, cerca 3,4 mil
alunos da educação a distância não foram afetados pela paralisação de professores e
técnicos-administrativos.
O IFMS assegura que o calendário de reposição de aulas dos estudantes prejudicados
pela greve será discutido assim que a paralisação dos servidores for encerrada.
Reivindicações – A pauta de reivindicações de âmbito nacional é tratada pelo IFMS por
meio do Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional,
Científica e Tecnológica (Conif). Em agosto, o Conif encaminhou ofício aos ministérios
da Educação (MEC) e do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG), defendendo o
avanço nas negociações com as entidades de classe.
As reivindicações locais foram respondidas pela gestão do IFMS diretamente ao
sindicato. As demandas também foram encaminhadas aos setores responsáveis para
serem analisadas e incluídas nos planejamentos específicos.
Por fim, o IFMS pontua que sempre esteve aberto ao diálogo com os representantes
sindicais e que sempre houve o comparecimento de representantes da gestão aos
encontros agendados para tratar das reivindicações.
O Instituto Federal reafirma que a greve é um direito de todos servidores públicos e
ressalta que o grande desafio de qualquer movimento paredista é equilibrar o direito a
greve com o direito da população brasileira em ser atendida pelos serviços prestados
por uma instituição pública.
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