Sindicato Nacional dos Servidores Federais da Educação
Básica, Profissional e Tecnológica - Seção Sindical de Videira
CNPJ: 17.229.522/0001-62
Fundado em 13/10/2011

NOTA PÚBLICA SOBRE A VITÓRIA DOS TRABALHADORES NA PARALISAÇÃO EM
ABELARDO LUZ/SC
Desconfiai do mais trivial, na aparência
singelo. E examinai, sobretudo, o que parece
habitual.Suplicamos expressamente: não aceiteis o que é de hábito como coisa natural, pois
em tempo de desordem sangrenta, de confusão organizada, de arbitrariedade consciente,
de humanidade desumanizada, nada deve parecer natural, nada deve parecer impossível
de mudar. Bertolt Brecht

Deliberado na assembleia realizada no dia 9 de Maio, os trabalhadores de
Abelardo Luz decidiram não esperar mais e iniciaram a organização da paralisação de
suas atividades com a pauta única: extensão do auxílio transporte já conquistado pela
seção Videira aos companheiros e companheiras de Abelardo Luz. Depois de meses sem
um retorno que viesse ao encontro do que a categoria reivindicava, a paralisação dos dias
15,16 e 17 terminou hoje com a vitória dos trabalhadores. As atividades voltam ao normal
no campus amanhã, dia 18/05.
Em negociação com a reitoria Sônia Regina Fernandes no dia de hoje, a pauta foi
discutida e a deliberação é que a mesma será atendida. A partir de agora, os
trabalhadores de Abelardo Luz também farão parte da conquista de nosso sindicato e
terão garantidos o recebimento do auxílio transporte sem a comprovação por bilhete de
passagem.
Foram três dias intensos de mobilização com faixas, diálogo com a comunidade da
cidade, atividades de formação com os estudantes, entrevistas nas mídias locais e
reuniões de organização. O SINASEFE seção Videira, que atua com os trabalhadores da
base de Videira, Luzerna, Fraiburgo e Abelardo Luz, parabeniza o esforço e coragem dos
companheiros e companheiras que assumiram essa luta, assim como aos pais e
estudantes pela contribuição. Um exemplo didático de que só a luta muda a vida e de que
a mobilização se constrói junto com os trabalhadores. Seguimos!
Direção do SINASEFE Videira, Luzerna, Fraiburgo e Abelardo Luz.
Videira/SC, 17 de Maio de 2018

