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MOÇÃO DE REPÚDIO AO PROIFES

Os servidores técnicos administrativos e docentes, aposentados e ativos, das instituições federais
de ensino – IFEs, reunidos no XII Encontro Nacional do Sinasefe de aposentadoria e Seguridade social,
no período de 19 a 21 de setembro de 2013, na cidade do Rio de Janeiro, decide por consenso, de forma
contundente, repudiar o “PROIFES”, pelo seu nefasto e triste papel enquanto linha auxiliar do governo
Dilma, no campo político sindical, a Moção de Repúdio, se justifica, considerando os seguintes fatos:
1) É notório e do conhecimento público que este grupo governista, foi gestado em pleno gabinete
do ministério de educação, na gestão de Tarso Genro, com o propósito de dividir, tanto na Base
do ANDES, quanto no do SINASEFE, a luta dos trabalhadores do serviço público, e
naturalmente, facilitar o ataque do governo aos direitos e conquistas histórica dos SPF;
2) O governo Dilma tem utilizado o PROIFES como uma trava no processo de organização,
unificação e mobilização, ou seja, fragilizar a luta dos SPFs, esta tática se dá, alisando de um
lado, as legitimas representações sindicais do campo da educação(ANDES e SINASEFE), e do
outro lado, utilizando o citado grupo governista(PROIFES – Entidade não representativa,
ilegítima), como fachada para as falsas(pseudas) “negociações”, causando grandes dificuldades e
perdas para o conjunto dos trabalhadores do serviço público;
3) Mais recentemente, o governo Dilma tem instrumentalizado o PRIFES na criminalização e
desqualificação da “GREVE” e da própria luta sindical, na tentativa de fragmentações sindical,
na tentativa de fragmentação das Bases sindicais das legítimas representações sindicais(ANDES
e SINASEFE).
Além do exposto, enfrentamos o ataque das reivindicações dos trabalhadores públicos,
principalmente os aposentados.
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