Brasília-DF, 26 de março de 2017.

CARTA ABERTA ÀS CENTRAIS SINDICAIS:
FAÇAMOS A GREVE GERAL EM MEADOS DE ABRIL!
O SINASEFE, sindicato constituído por servidores federais ativos e aposentados da
Educação Básica, Profissional e Tecnológica e servidores civis ativos e aposentados das instituições
de ensino vinculadas ao Ministério da Defesa, reunido em Brasília, nos dias 25 e 26 de março, por
meio de sua Direção Nacional, vem se dirigir às centrais sindicais para que convoquem a Greve
Geral, o quanto antes, na perspectiva de que a mesma seja realizada em meados de abril.
A Greve Geral é uma necessidade para derrotar as ataques colocados ao conjunto da
classe trabalhadora. Neste sentido, os dias 8 e 15 de março mostraram que é possível realizá-la.
Nós do Sinasefe, sabemos que é necessário um esforço grande, e a compreensão de que
há diferenças entre as centrais, mas a luta em defesa de nossa classe é o mais importante e uma
necessidade neste momento, fato que exige de nossas organizações a ampla unidade de ação. Por
isso, saudamos a iniciativa das centrais de realizar, unitariamente, o dia 15/03, trabalho sabido, que
antecedeu e envolveu a realização de várias reuniões.
Assim sendo, o SINASEFE manifesta que continuem a realização de reuniões das
centrais a fim de construir um comando que realize a Greve Geral o quanto antes, tendo como
indicativo o período de meados de abril de 2017.
Há vários ataques colocados a nossa classe, em especial, a Reforma da Previdência, que
atinge todos os trabalhadores e trabalhadoras, na ativa, aposentados, desempregados e empregados.
Caso esta Reforma seja aprovada, a nossa classe trabalhará até morrer; não podemos permitir isso
jamais!
A Greve Geral, em meados de abril, pode cumprir um papel determinante em derrotar a
Reforma Trabalhista e Previdenciária.
Enfim, o Sinasefe manifesta-se às centrais que, em datas unitárias, estaremos nas ruas
lutando por nossos direitos. Contem conosco para derrotar os ataques à classe trabalhadora.
Vamos à luta.
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