COMUNICADO ÀS SEÇÕES DO SINASEFE

Nesse momento conjuntural, em que a Classe Trabalhadora sofre ataques e ocorre um retrocesso
de 20 anos, cabe ao SINASEFE dar apoio e participar de todas as ações e manifestações pelo Fora Temer,
contra a PEC 241/2016, contra a Reforma do Ensino Médio e contra a Lei da Mordaça.
É fundamental estarmos ao lado dos estudantes e construirmos a nossa greve para, em conjunto
com os demais setores em luta, barrarmos toda sanha do atual governo e das elites brasileiras.
Enfim, é fundamental a nossa participação na Jornada de Lutas dos dias 24 e 25 de outubro em
Brasília-DF e nos atos e manifestações nos estados, bem como fazermos um amplo debate nas Seções do
SINASEFE quanto à greve que devemos e teremos que construir!
Dessa forma, apresentamos um cronograma de mobilização nos dias 24 e 25 para todas as
Caravanas que estão se dirigindo à Brasília-DF para lutar contra a PEC 241/2016. Também informamos a
necessidade de trazer sua barraca, colchonete, cobertor, protetor solar, boné e demais acessórios para
nosso acampamento.
Vamos “bater o pé” e manifestar nossa indignação contra a PEC 241/2016!
Cronograma de atividades da Jornada de Lutas em Brasília-DF
24/10/2016 (segunda-feira)
12:00 Recepção com almoço (Samambaia)
14:00 Debate sobre conjuntura política
16:30 Concentração e panfletagem (Museu Nacional)
18:00 Ato Unificado contra a PEC 241/2016
Noite Programação a definir (informações durante o ato)
25/10/2016 (terça-feira)
07:00 Café da manhã
09:00 Concentração no Museu Nacional e ida ao Congresso – ato contra a PEC 241/2016
12:00 Almoço
15:00 Acompanhamento da votação da PEC 241/2016 – vamos à luta contra esse ataque!
16:00 Avaliação da Jornada e encaminhamentos do ato
Observação: Este cronograma pode sofrer alterações de acordo com as deliberações das bases presentes.
Contatos da DN nesta Jornada: Alice Gomes (21) 98282-5965, Cátia Farago (61) 99358-6777 e Silvio Rotter
(61) 99184-4379.
Caravanas confirmadas: Arinos-MG (50), Catu-BA (40), Goiás (50), IF Baiano-BA (40), Jataí-GO (40),
Pirapora-MG (20), Rio Verde-GO (25), Sintifrj-RJ (50) e Urutaí-GO.

