
 
 
 

COMUNICADO  DO GE-IFRS 
 
 
 
 

Caros colegas, 
 
O Grêmio Estudantil do IFRS- POA  está passando por um momento de organização, por is so enviei 
os documentos do grêmio para o advogado dar sua ass inatura, enquanto estamos correndo atrás do 
valor para registro em cartório. Estamos com poucas  pessoas efetivamente atuando no grêmio 
estudantil, o que acaba sobrecarregando os dirigent es, pois temos que fazer tarefas burocráticas 
para poder regularizar o GE-IFRS nas instancias jur ídicas. Contamos com a solidariedade dos 
nossos colegas visando nos organizarmos enquanto en tidade representativa, tendo em vista que o 
grêmio tem um déficit no atendimento de seu espaço,  pois muitas vezes não conseguimos ficar na 
sala do grêmio para atender os alunos de forma efic az com a pouca mobilização atual.  
 
Desta forma, gostaríamos que todas as turmas indica ssem o nome de um representante para poder 
acessar a sala do GE-IFRS, afinal é fundamental que  esta entidade seja a mais democrática possível, 
sempre contando com alunos que venham a se somar de ntro do grêmio.  
 
É importante lembrar que é por causa da união que t ivemos que os alunos possuem hoje uma sala 
do grêmio, e justamente por contas das mesmas neces sidades que estamos convocando todos os 
colegas a se somarem novamente a esse esforço colet ivo.  
 
Peço desculpas a todas as turmas que ainda não cons eguiram obter o atendimento do grêmio, e 
esperamos que estas mesmas turmas se solidarizem co nosco, nos ajudando a construir a união dos 
estudantes dos cursos técnicos, e que nos ajudem ad ministrar a sala do grêmio, é fundamental que 
possamos dar vida a este movimento estudantil. Desd e já conto com a solidariedade dos colegas. 
 
Coloco meu numero a disposição para esclarecer qual quer duvida ao mesmo tempo em que peço a 
ajuda dos alunos para ajudar a melhorar o grêmio es tudantil. 
 
 
 
Victor Marques – Diretor Geral do GE-IFRS/POA 
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Porto Alegre dia 1 de  junho de 2016. 


