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RELATÓRIO DA VISITA AO IFMT
Estivemos no IFMT a convite do ANDES para debater sobre organização sindical dos
docentes daquele Instituto, pois, o ANDES-SN recebeu um convite de uma Associação de Docentes
existente no IFMT, para discutir sua aproximação com o ANDES.
O SINASEFE ao receber o convite, imediatamente, entrou em contato com a seção do
SINSEFE-IFMT, para discutir e organizar nossa participação.
Ao abrir os trabalhos o presidente da Associação dos docentes do IFMT, comunicou que
aquela atividade era uma solicitação do ANDES-SN, pois, em função do SINASEFE ter registrado
sua insatisfação com um debate já realizado naquele instituto no qual a DN do SINASEFE não tinha
tomado conhecimento.
Diante deste informe e do ANDES-SN no debate anterior ter apresentado sua entidade,
coube a mim, como representante do SINASEFE, fazer a devida apresentação da nossa entidade.
Nesta apresentação fizemos um relato do funcionamento e das lutas do SINASEFE nos últimos
anos e jogamos muito peso na qualidade do SINASEFE por ser um sindicato que representa todos
os trabalhadores do IFMT, não permitindo assim que os trabalhadores se dividam no seu local de
trabalho.
Deixamos claro ao não desejar vida longa ao SINASEFE, ANDES e FASUBRA, nosso
interesse em construir a UNIDADE dos trabalhadores em educação, construindo a organização da
classe por ramo de atividade.
Insistimos em mostrar nosso desejo de consolidar um trabalho de UNIDADE entre as
entidades, anunciamos nossa posição favorável em construir uma pauta única de reivindicação dos
trabalhadores em educação, com plenárias comuns das entidades.
Outro ponto colocado com bastante ênfase foi que a seção sindical do SINASEFE-IFMT,
tem hoje mais de 900 filiados, portanto uma entidade representativa e que suas divergências
deveriam ser apresentadas nos seus fóruns e não apresentar como saída à criação de uma nova
entidade, pois, com a nossa divisão apenas o governo e a gestão seriam beneficiados.
Registramos nossa consideração com o ANDES-SN, porém lamentamos profundamente que
o ANDES-SN tenha dado vazão a tais demandas, pois, em nada a criação de uma nova entidade
onde os trabalhadores já são organizados por uma entidade fortalecerá a luta da nossa classe.
Apesar de termos insistido no nosso respeito ao ANDES-SN, mas exigir da entidade um
pronunciamento em que declarasse seu reconhecimento ao papel do SINASEFE na luta dos
trabalhadores do EBTT, infelizmente os três representantes da entidade em nenhum momento fez
tal reconhecimento, apenas fazendo citações amplas em defesa da democracia e liberdade de
organização sindical, deixando nas entre linhas sua concordância com o procedimento que a
Associação dos Docentes do IFMT, apesar de ter um número inferior a 20 docentes filiados.
Informamos que a seção do SINASEFE-IFMT se encontra em fim de mandato, e que em
breve sua direção será renovada por um processo eleitoral, onde temos o maior interesse que
aconteça de forma transparente e democrática.
No pico estiveram presentes na atividade 32 pessoas, com uma maioria clara favorável a não
criação de uma nova entidade, isto ficou muito evidente nas intervenções do plenário e nas
manifestações de aplausos.
Por todo o debate mesmo com declarações que o ANDES-SN não estava ali para criar nova
entidade, e sim como convidado para discutir a organização do ANDES, e que reafirma que sempre
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estaria disposto a promover tal discussão quando convidado, as intervenções dos representantes do
ANDES-SN deixavam claro que estavam encaminhando uma deliberação de seus fóruns em
promover a organização do ANDES-SN nos IF.
Numa total indelicadeza com o SINASEFE, em nenhum momento, os representantes do
ANDES-SN, mesmo cobrado pelo SINASEFE, fez qualquer menção de reconhecimento do
SINASEFE como legítimo representante dos trabalhadores do IF’s, deixando claro sua intenção em
se organizar nestas instituições.
A lista de presença que a Associação dos Docentes solicitou que os presentes assinassem só
coletou 09 (nove) assinaturas, num total desprezo a iniciativa em construir esta nova entidade.
Após o debate fizemos uma reunião com os defensores do SINASEFE-IFMT para melhor construir
uma resposta à iniciativa da Associação dos Docentes em dividir a categoria.
Foi feita pelos presentes uma caracterização do grupo que esta à frente da Associação dos
Docentes, como um setor que busca uma organização para dar vazão a sua pretensão em concorrer a
reitoria da instituição, pois, nas últimas eleições um dos seus líderes foi candidato a reitor e visa
com a construção desta Associação construir um palanque para manter viva sua candidatura para as
próximas eleições, e que seus membros não tem perfil sindical.
Reconheceram que existe uma insatisfação na base ao trabalho da seção sindical do
SINASEFE-IFMT, e que em função deste desgaste uma associação oportunista pode atrair filiados,
porém estão dispostos a mobilizar na base para dar resposta a esta iniciativa que divide os
trabalhadores.
Ficou acertado que o SINASEFE-IFMT convocará uma assembleia de sua base para discutir
a organização sindical no IFMT, e abrir o processo eleitoral da entidade. Para esta assembleia seria
convidada o ANDES-SN e a DN do SINASEFE.
O grupo presente avalia que tem condição de realizar uma assembleia muito mais
representativa que a convocada pela associação dos Docentes.
Considerações Minhas sobre o comportamento do ANDES
Para mim ficou claro que existe uma deliberação do ANDES-SN para se organizar na
carreira do EBTT, com a alegação que somos professores do Ensino Superior, portanto base do
ANDES-SN.
Neste momento não existe nenhuma consideração do ANDES –SN ao SINASEFE, estão em
plena auto construção na carreira do EBTT, e se para isso signifique o fim do SINASEFE, não farão
nenhuma cerimônia.
Acredito que o documento que estamos construindo produto da reunião mediada pelo CSPCONLUTAS, está muito mais para estabelecer mecanismo de disputa da base do que um
documento de acordo entre duas entidades que se definem como coirmãs.
Considero que não podemos assinar um documento com o ANDES-SN no qual estabelece
até mesmo critérios para dialogarmos em instituições que existem entidades sindicais
representativas e que um grupo de docentes o convidem para discutir. O que aconteceu no IFMT e
no IFPB é um absurdo, não podemos achar que o ANDES tem direito de entrar na nossa base
dialogar com a nossa categoria sem considerar a nossa existência.
Somos o legítimo representante dos trabalhadores do Ensino Básico e Tecnológico e disto
não abrimos mão. Das entidades que são coirmãs queremos apoio quando por qualquer motivo
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estejamos com uma crise na nossa base, pois, este deve ser o nosso comportamento quando a crise
se instalar em entidades coirmãs.
Acredito que a DN deve se debruçar, mais uma vez, sobre o problema na nossa reunião e
avaliar os novos acontecimentos.
Saudações,
David Lobão
Coordenador do SINASEFE NACIONAL
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