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Jornalista e ex-exilado critica imprensa brasileira  

Debatedores criticam reforma sindical e trabalhista  

Visite nosso site: www.sedufsm.com.br

Servidores federais 
perto da greve

Os servidores do Ibama, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente, deram o 
pontapé inicial na queda-de-braço com o governo, não apenas por questões 
salariais, mas por discordância nos encaminhamentos sobre os temas ambientais 
versus o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). Os servidores públicos 
federais, que não aceitam o congelamento salarial previsto no projeto de lei (PLC 
01/07), aprovaram indicativo de greve, cuja data deve ser discutida no início de 
junho. Os docentes das federais, que através do ANDES-SN, integram a 
Coordenação dos Servidores, ainda não têm posição sobre um movimento 
grevista, porém, iniciam o debate também no primeiro final de semana de junho. 
Acompanhe na pág. 07

Oposição às reformas governamentais também estimula paralisação

Sindicato pede à Reitoria 
mais debate sobre recursos 

para projetos do FIPE

A exclusão de professores “não-doutores” do edital para acessar 
recursos do Fundo de Incentivo à Pesquisa (FIPE) gerou polêmica 
na UFSM, levando o sindicato a sugerir, em audiência com o 
professor Clovis Lima, a ampliação do prazo das discussões. 
Buscou-se assim evitar prejuízos a cerca de 50% da categoria, que 
não possui doutorado, e que, por isso, estará fora da partilha de 
recursos internos para pesquisa. Pág. 06

Sindicato levou ao Reitor preocupações dos docentes
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