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Brasília, 15 de setembro de 2012.

Mensagem de Advertência à Dirigente Nacional do SINASEFE

Companheira Geovana Terra,

A Direção Nacional do SINASEFE, reunida nos dias 12, 13 e 14 de setembro de 2012, decidiu
por unanimidade, dentre várias outras questões, encaminhar à companheira uma MENSAGEM DE
ADVERTÊNCIA quanto à sua postura frente aos resultados da 114ª PLENA, em que publicou na rede
do facebook questionamentos quanto aos resultados daquela Plenária, bem como incentivou os
sindicalizados (as) que buscassem maiores esclarecimentos sobre aquele fórum, com uma clara intenção
de por em dúvida os resultados estabelecidos pelos delegados (as) daquele Fórum.
Uma das tarefas prioritárias de uma dirigente do SINASEFE, estabelecida inclusive no estatuto
da entidade, é cumprir e fazer cumprir as deliberações emanadas dos fóruns deliberativos do nosso
Sindicato Nacional. Portanto, quando uma dirigente sindical coloca em dúvida os resultados de um
fórum democrático e soberano do nosso Sindicato Nacional, coloca em risco até mesmo a sua condição
de dirigente e o nome do SINASEFE enquanto entidade representativa dos trabalhadores (as) da Rede
Federal da Educação Básica, Profissional e Tecnológica.
Todos têm o direito de discordar das decisões dos fóruns nacionais do SINASEFE, inclusive
opinar sobre os resultados obtidos nos fóruns, entretanto um dirigente sindical não pode em hipótese
alguma colocar em dúvida ou em risco as deliberações e o nome do Sindicato Nacional, sob pena do
encaminhamento de um processo disciplinar a partir do encaminhamento dos Dirigentes que
corretamente estarão com isso defendendo as instâncias e o nome do nosso Sindicato Nacional.
Enfim, esta mensagem busca apenas alertá-la do equívoco cometido e tentar de alguma forma
contribuir para que a mesma não se utilize mais de práticas como estas, totalmente nocivas à construção
histórica do seu Sindicato Nacional.
Sem mais para o momento.

Direção Nacional do SINASEFE
Reunião de 12 a 14 de setembro de 2012
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