Ofício 433/2016/DN/SINASEFE
Brasília 19 de outubro de 2016.

ÀS BASES DO SINASEFE,
Devido a inúmeras manifestações que temos recebido das bases, seja por e-mail, facebook, grupos
de WhatsApp, atrelado ao fato de que temos hoje inúmeros Campi da nossa Rede ocupados por
estudantes, inúmeros Campi em estado de greve: Assines-RJ; Bambuí-MG; Cáceres-MT; Cariri-CE;
Catu-BA; Crato-CE; IFBA; IFPA, ETRB e Ciaba-PA; IFPE-PE; IFS-SE; IFSP-SP; IF Sul-RS; JanuáriaMG (condicionado à antecipação do calendário de lutas); Jataí-GO; Litoral-SC; Mato Grosso-MT
(campus Confresa); Monte Castelo-MA; Mossoró-RN; Natal-RN; Sindscope-RJ; Sindsifce-CE; SintefPB; Sintietfal-AL; Sintifrj-RJ; Urutaí-GO, e ainda a deflagração de greve nas seguintes Seções:
Águas Lindas de Goiás-GO; Brasília-DF (a partir de 19/10); IF Baiano-BA (a partir de 20/10); Mato
Grosso-MT (Campus Confresa de 17 a 21); Sintef-PB (Campus Guarabira), este plantão resolveu
consultar às suas bases sobre a possibilidade de envio de Caravanas à Brasília para atividade de ato
político contra a aprovação da PEC241. A votação da PEC 241/16 exige a intensificação dos

nossos esforços para a articulação com as Entidades e Movimentos Sociais para
construirmos nas ruas a luta contra a PEC 241/16.
No dia 24 de outubro de 2016 a partir das 17:00 horas será realizada a votação em segundo
turno da PEC 241 e temos a necessidade de definir como iremos interferir neste processo.
Uma das possibilidades de intervenção seria a organização destas Caravanas à Brasília.
Sabemos que qualquer outra programação no calendário da DN representaria a interferência
por exemplo no Encontro Regional e demais atividades já agendadas para o mês de outubro
desse ano, mas não poderíamos em um momento tão delicado não dialogar e consultar as
bases sobre esta possibilidade.
Enfim, entendemos que as bases do SINASEFE devem responder à consulta até as
12:00 horas do dia 21 de outubro de 2016 para planejamento da atividade.
Lembrando que as demais atividades do calendário já disponibilizado no site do SINASEFE
permanecem como orientações de mobilização e paralização para o período, ressalvado a
transferência do nosso Dia Nacional de Luta do Serviço Público, previsto inicialmente
para o dia 25/10 para o dia 24/10.
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