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Maria Luiza ressaltou a importância dos professores do Magistério Superior (MS) e do
Ensino Básico, Técnico e Tecnológico (EBTT) estarem juntos na luta pela
reestruturação das carreiras. "Ambas carreiras são de igual importância para nós, por
isso temos um professor do EBTT no cargo de vice-presidente", disse.
Sobre o acordo assinado com o Governo em agosto, a presidente da ADUFRGSSindical ponderou que, embora o percentual de reajuste tenha sido pequeno, foi uma
vitória tê-lo estendido a todos os professores das Instituições Federais de Ensino
Superior (Ifes), uma vez que a proposta original do Governo deixava de fora o pessoal
do EBTT.
Lucio Vieira esclareceu que após a obtenção do Registro Sindical, em março de 2011,
o Sindicato passou a representar todos os docentes das Ifes de Porto Alegre, sócios e
não sócios, em decisões judiciais e em negociações com o Governo. Porém,
complementou Maria Luiza, se um professor do IFRS/Restinga se filiar à ADUFRGSSindical poderá usufruir de uma série de vantagens, entre elas plano de saúde, plano
odontológico e assistência jurídica.
A presidente da ADUFRGS-Sindical aproveitou a ocasião para solicitar um espaço no
prédio que está sendo construído para abrigar o Instituto. A ideia é montar uma subsede do Sindicato dentro do IFRS/Restinga, que irá atender aos professores do local,
principalmente porque campus fica muito longe da sede principal. "Será um espaço de
convivência, onde os professores poderão ter atendimento jurídico e debater as
demandas locais, entre outras atividades", justifica Maria Luiza. O diretor do
IFRS/Restinga disse que vai estudar a viabilidade de ceder o espaço solicitado. Ele
quis saber se, no caso da ADUFRGS-Sindical passar a representar todos os IFs do
Rio Grande do Sul, se haveria a possibilidade do Sindicato alterar sua nomenclatura.
Lucio Vieira disse que este tema poderá vir a ser considerado.
A Diretoria da ADUFRGS-Sindical presenteou o IFRS/Restinga com dois exemplares
do Atlas Ambiental de Porto Alegre.

