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 INFORME DA REUNIÃO REALIZADA ENTRE O DAPIBGE E O MOVIMENTO 

PELA TECNICIDADE DO NÍVEL MÉDIO 

(18/01/2022) 

 

Reunião virtual realizada  entre os representes da Diretoria do DAPIBGE (Glória, 

Thelma, Janete, Fernanda, Mariângela, Zilda, Cidinho e Alkmim) e o Movimento pela 

Tecnicidade do Nível Médio  (Pedro Sérgio, Arthur, Valdetaro, Magela , Passinha,  

Emerson,  Nelio e Israel. 

A reunião começou com um informe e o reforço do apoio formal do DAP, 

reconhecendo que o movimento é justo, genuíno, plural, democrático e inclusivo. 

Portanto, o apoio de todos e todas as entidades é fundamental para fortalecer esta luta.  

Falaram inicialmente pelo DAP, a sua Presidente, Gloria, e na sequência Alkmim e 

Fernanda. Alkmim destacou que este movimento é inteiramente autônomo, cujos 

representantes não exercem nenhum cargo na ASSIBGE. Valdetaro e Pedro Sérgio 

também ressaltaram a importância desta questão para o IBGE e para os técnicos de 

nivel médio que são um segmento fundamental na  realização dos trabalhos da 

Instituição. 

 

Todos os presentes se manifestaram na linha de defesa do movimento do nível 

médio/técnico, que  inclusive  constitui a maioria dos associados do DAP. Também 

foram unânimes na urgência de tornar público e obter o apoio da sociedade, para a 

relevancia da tecnicidade e buscar todos os meios possíveis para vencer esta batalha, 

do ponto de vista político, jurídico e técnico. A presidente abriu o espaço das 

dependências do DAP para as atividades do movimento e acordou levar o informe 

desta questão na próxima Assembleia do DAPIBGE que será realizada através de live, 

para todo o Brasil, no dia 27 (quinta) próximo. Diversas propostas foram apresentadas, 

por todos os participantes, e estão  resumidas a seguir: 

 

• Apoio formal do DAPIBGE ao movimento pela tecnicidade do nível 

médio em todas as ações possíveis. 

• Dar apoio jurídico que favoreça a causa do nível médio/técnico, 

inclusive com parecer que analise legalmente e tecnicamente a questão. 

• Abrir espaço das dependências do DAP para o movimento. 

• Abrir espaço na página do DAP para informações relevantes e atuais. 

• Promover reuniões e lives sobre o assunto, se possível, convidando 

funcionários de vulto, como ex-presidentes da casa. 

• Buscar apoio junto aos trabalhadores do IBGE, associados do DAP, 

ASSIBGE e Núcleos, entendendo que esta luta deve abranger todos. 

• Divulgar no DAP o abaixo-assinado de apoio ao movimento, que, 

segundo informado, tem mais de 1800 assinaturas. 

• Buscar apoio parlamentar, começando com os senadores que buscam a 

reeleição neste ano. 

 

 


