Nota do SINASEFE NACIONAL às bases
Neste momento grave da conjuntura, a Direção Nacional (DN) do SINASEFE orienta suas bases a
cerrar fileiras em todos os lugares, contra os ataques do governo Temer. É preciso apoiar e fortalecer a luta
dos estudantes onde estejam acontecendo, fortalecer a Frente Escola Sem Mordaça e os Fóruns Unificados
de mobilização.
Na próxima segunda feira, 17/10, estaremos reunidos com o Presidente do Conif, Marcelo Bender,
a fim de cobrar dos reitores, em seu conjunto, que coloquem à disposição dos servidores mobilizados toda
a infraestrutura possível e assuma, juntamente ao SINASEFE, uma posição sobre várias medidas do governo
Temer e de seu ministro da educação.
O próximo dia 25 de outubro está sendo apontado como Dia Nacional de Paralisações. Orientamos
às bases, aonde for possível, paralisar também no dia 24 e organizar atos públicos nos aeroportos, entre os
dias 23 e 24/10, interpelando os Deputados que se dirigirão a Brasília, quando será votado, em segundo
turno na Câmara, a PEC 241/2016. É preciso marcar presença nos aeroportos de todos os estados, gerando
repercussão nacional e internacional.
Estamos produzindo, juntamente a outras entidades, cartazes com os rostos e nomes dos
deputados que votaram a favor da PEC 241/2016. Esses cartazes serão feitos por Estado da Federação.
Pedimos a todos e todas que façam ampla campanha de denúncia contra os traidores da educação, da
saúde e da dignidade.
Acima de tudo, é preciso concentrar esforços para a construção da Greve Geral, cuja a data
indicativa sairá na reunião do dia 18/10 no Fonasef. Ainda no dia 18/10, estaremos (DN) enviando
comunicado para as bases com o indicativo de greve geral do Fonasef. Esse indicativo deve ser discutido e
deliberado nas rodadas de Assembleia de base (19 a 28/10/2016).
Várias entidades nacionais e Centrais Sindicais estão avaliando a possibilidade de construção de
Greve unificada contra a PEC 241/2016, o PLP 257/2016, a Reforma da Previdência, a MP do Ensino Médio
entre tantos outros ataques do governo Temer.
Em função do Encontro Regional Sul entre os dias 21 e 23 de outubro e do segundo turno das
eleições em vários estados, a próxima Plenária Nacional será realizada entre os dias 5 e 6 de novembro.
Esta PLENA será fundamental para armar nossa categoria e deliberar nossas ações.
Concentrar todas as forças, mobilizar as bases. Não é o momento de disputas mesquinhas, é hora
de somar forças.
Paz entre nós, guerra aos senhores!
Brasília-DF, 13 de outubro de 2016
Fora Temer!
Nenhum direito a menos!
Rumo à Greve Geral!

Calendário de atividades
17/10/2016 (segunda-feira)
Reunião do SINASEFE com o Conif.
18/10/2016 (terça-feira)
Reunião do Fonasef. Possibilidade de sair um indicativo de Greve Geral.
19/10/2016 (quarta-feira)
DN lançará um COMUNICADO às bases. O COMUNICADO deverá orientar às bases do SINASEFE quanto a
realização da rodada de assembleias.
19 a 28/10/16 (quarta à sexta-feira)
Rodada de Assembleias nas bases. DN deve indicar às bases como orientação e para votação, pelo
COMUNICADO, os seguintes pontos:
- Indicativo de Greve do Fonasef;
- Atividade/ato político nos aeroportos dos estados, de onde os deputados sairão para Brasília-DF, para a
votação da PEC 241/2016, no dia 24/10. Importante criar repercussão;
- Paralisação e mobilização em 24 e 25/10 (sendo 24/10 a possível data de votação da PEC 241/2016 em
segundo turno na Câmara);
- Tirada de delegados para a 145ª Plenária Nacional (05 e 06/11).
23 e 24/10/2016 (domingo e segunda-feira)
Atos nos aeroportos dos estados. Deverá sair essa orientação da DN, como atividade política para as bases
deliberarem em rodada de assembleia, como descrito acima. As bases votarão e, caso votem
favoravelmente por essa atividade, se organizarão nos estados para realizá-la.
24 e 25/ 10/2016 (segunda e terça-feira)
Dia Nacional de Paralisação e lutas nos estados - Dessa forma, as bases que já haviam deliberado pelo dia
25/10 estarão contempladas.
- Nos mantemos em unidade com demais entidades que farão atividades de paralisação e mobilização
também no dia 24/10;
- Essas datas também devem também ser encaminhadas ao Fonasef, em reunião do dia 18/10;
- Sendo a PEC 241/2016 votada dia 24/10, estaremos mobilizados, nas ruas e na luta!
30/10/2016 (domingo)
Eleições Municipais.
02/11/2016 (quarta-feira)
Feriado de finados.
05 e 06/11/16 (sábado e domingo)
145ª Plenária do SINASEFE.

