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CNG combate
corte de ponto

C

omando Nacional de Greve negociou com a reitoria
do Ifal nesta terça-feira
(22/11) cobrando coerência dos gestores. Reitor se
comprometeu a recuar no

corte de ponto e dialogar
com o movimento paredista no caso de pressão
do MEC. Temos a certeza que nossa mobilização
é o que garante avanços
como estes.

REUNIÃO COM CONIF
Próxima sexta-feira (25/11)
o CNG vai se reunir com
o CONIF para apresentar
denúncias de corte de ponto e
cobrar coerência dos gestores.
FORTALECIMENTO
DAS LUTAS
Deflagração da greve
do Andes e ampliação
das unidades paradas na
Rede Federal indicam o
fortalecimento da mobilização.
AGENDA
Dias 25 e 29/11 estaremos
nas ruas por nenhum direito a
menos! 146a PLENA acontece
logo em seguida: 30/11 e
01/12.
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AVANÇOS NA LUTA E REFORÇO
PARA MOBILIZAÇÃO

A

classe trabalhadora no Brasil
está diante de uma situação
política muito perversa. Toda
a mudança que está em curso no Estado brasileiro significa a completa
retirada dos direitos que os trabalhadores conseguiram historicamente às
custas de muita luta e sacrifício. Apesar disso, mesmo com toda austeridade do governo, os trabalhadores
continuam na luta para garantir a
manutenção e ampliação desses direitos tão caros a todos.
Nessas últimas semanas fomos tomados de surpresa com a postura
de determinados reitores de orientar
corte de ponto dos servidores que
deflagraram greve em suas unidades de trabalho. Contrariam assim a
Carta de Vitória aprovada pelo Conif
que diz: “Nesse contexto, reafirmamos nosso posicionamento em defesa da educação como bem público
e um direito de todo cidadão brasileiro, e entendemos também que a
Rede precisa ser vista como política
de Estado, transcendendo a quaisquer governos”.
O caso que alarmou a todos foi o
do reitor do Instituto Federal de Alagoas que, valendo-se do parecer da
AGU e da decisão do STF quanto ao
corte de ponto dos servidores, resolveu ser o primeiro a adotar tal medida. Tal postura fez com que os servidores grevistas se organizassem

a nível local e nacional para unir
forças contra esse alinhamento dos
reitores à postura autoritária do governo federal.
O CNG realizou em caráter de urgência nesta terça-feira (22/11) uma
audiência com o reitor do Ifal, Sérgio
Teixeira, para discutir a importância
do movimento grevista na atual situação política do país e pressioná-lo
no sentido de garantir que não haverá
desconto na folha de pagamento dos
servidores. Essa reunião foi vitoriosa
para o movimento paredista, já que o
reitor reafirmou a suspensão do corte
de ponto para os grevistas, sinalizada
no dia anterior em reunião com o comando local. Teixeira ainda afirmou
que em caso de pressão do governo

para que essa medida seja retomada,
retornaria com a discussão junto ao
Sintietfal, ao SINASEFE e ao CNG.
Essa mudança na atitude do reitor
reafirma a força do nosso movimento
e a importância de uma organização
local e nacional que esteja disposta
a enfrentar todos os desafios que o
momento atual apresenta. Desta forma, reforçamos o chamado a todos os
servidores para que se aliem à nossa
resistência. Pois, juntos conseguiremos impor nosso ideal de sociedade:
aquela que assegura a garantia de
direitos para todos trabalhadores e
trabalhdoras.
Vamos à luta!
Resistir Já!
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Mendoncinha mostra a
cara. O Governo se mexe
com a greve!

C

om a desculpa de debater a
indefensável Reforma do Ensino Médio, ministro da Educação foi ao Congresso nesta quarta-feira (23/11) e repetiu sua tentativa
de coagir os reitores a cortar o ponto
dos servidores e atuar contra as ocupações na Rede.
O governo Temer até que tinha
tentado poupar o já tão desgastado

ministro Mendonça Filho, mas teve
que colocá-lo na linha de frente novamente.
É nossa greve incomodando um
governo fraco e ilegítimo que tem a
truculência como único recurso. Vamos fortalecer a greve e barrar esses
ataques!
Para barrar a precarização! Greve
geral, greve geral da educação!

atos e fortalecer as organizações por
local de trabalho, de moradia e de estudo. São os esforços para a construção da greve geral necessária nesse
momento de ataques generalizados
do capital!
Dia 29 de novembro é o Ocupa Bra-

sília! É o dia do enfrentamento para
barrar a PEC! Ocuparemos as ruas
da capital federal defendendo a mesma pauta do dia 25/11, reforçando
a denúncia pública dos prejuízos da
PEC 55, que poderá ser votada pelo
Senado nesta data.

Fortalecer os
atos no dia 25
e 29/11! Avançar
na luta!
Nos próximos dias
temos marcado
dois importantes
atos no nosso
processo de luta.
Dia 25 de novembro diversas categorias farão paralisações e atos contra a reforma trabalhista, reforma da
previdência, projetos de lei (PEC 55,
MP 746 etc) e recente decisão do STF
que vai permitir a terceirização irrestrita. A proposta é construir diversos
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Ampliação da mobilização: a luta
está cada dia mais forte!
Greve do Andes-SN

N

esta quinta-feira (24/11), será
instalado, em Brasília-DF, o
Comando Nacional de Greve
(CNG) do Andes-SN. Essa é a primeira greve unificada dos setores re-

presentados pelo sindicato nacional
(universidades estaduais, federais e
municipais) desde a luta contra a Reforma da Previdência em 2003. Já
são mais de 25 seções no movimento
paredista.
Além de continuar pautando junto

às centrais sindicais e os movimentos sociais a necessidade de construção da greve geral para barrar a PEC
55/2016 e as reformas da previdência
e trabalhista, os docentes apontaram
uma série de ações em relação à PEC.
Todos à luta!

Indígenas, quilombolas, pescadores
e quebradeiras de coco ocuparam o
Palácio do Planalto
A Articulação dos Povos e Comunidades Tradicionais ocupou o Palácio do Planalto nesta terça-feira
(22/11). Cerca de 500 lideranças indígenas (de vários povos do MA, BA,
RS, SC e SP), de pescadores e pescadoras artesanais, quilombolas e
quebradeiras de coco participaram
da ação.
A pauta dos movimentos é contra
os ataques do Governo a PEC 55/16,
a PEC do fim das demarcações de
terras indígenas e o projeto de lei
que libera a venda de terras para
estrangeiros.
Esse foi um ato de extrema importância por ser a primeira ocupação
do Palácio do Planalto na gestão Michel Temer.
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146ª PLENA acontecerá nos dias 30 de
novembro e 1º de dezembro em Brasília-DF
Colada no ato do dia 29 – Ocupa
Brasília – a primeira PLENA de greve
vai avaliar o ato e definir os rumos do
movimento paredista. É importante

fortalecer a greve e as mobilizações
nesse período, além de organizar assembleias avaliativas após 146ª Plenária Nacional.

Frente aos ataques deste governo
devemos aumentar nossa mobilização e organização! Por nenhum Direito a menos!

CNG levará denúncias de
corte de ponto ao Conif

O

CNG está recebendo denúncias das bases de que alguns
reitores estão autorizando o
corte de ponto dos servidores em greve. Nesse momento, a informação é
de que as reitorias do IFCE e do IFRN
deram orientação nesse sentido.
O CNG está acompanhando os casos, já providenciou um parecer do
jurídico do SINASEFE e agendou
uma reunião com o Conif para o dia
01/12, para atuar contra essas medi-

das, solicitando aos reitores que sejam coerentes com o compromisso
firmado a partir da Carta de Vitória.
Informamos, ainda, que em Alagoas, onde havia a mesma ameaça,
houve reversão do quadro no dia de
hoje, após negociação com a reitoria. Sabemos que frente a esses ataques a nossa mobilização é a principal arma.
É importante fortalecer a nossa
greve nesse momento!
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