Brasília-DF, 20 de outubro de 2016.
Nota de repúdio ao Ofício 27/2016 da SETEC
A Direção Nacional do Sinasefe, vem por meio desta nota manifestar seu mais veemente
repúdio ao ofício nº 27/2016, emanado pela Secretaria de Ensino Técnico do Ministério da Educação
(SETEC-MEC), em atitude flagrante de autoritarismo e perseguição da legítima luta dos estudantes em
defesa da educação e dos serviços públicos.
A referida secretaria intima os gestores a informar os campi ocupados e vai ao extremo de
solicitar ainda a identificação dos estudantes líderes e presentes às ocupações.
Bem se vê como esse governo, que se alçou através de manobras parlamentares espúrias
fazendo referência às manifestações de rua pró-impeachmant estimuladas pela grande mídia, agora não
considera mais os atos de resistência e as manifestações pelo “Fora Temer”, contra a PEC 241, a MP
do Ensino Médio, o PL Escola Sem Partido, como legítimas e também um espetáculo da democracia.
Cai a máscara daqueles que se travestiram em intérpretes da vontade popular para se
colocarem à frente de um Golpe de Estado e agora, à semelhança dos seus antecessores de 1964
avançam para implementar um Estado Polícialesco no qual possam sem oposição qualquer, promover
o desmonte dos serviços públicos sem qualquer enfrentamento.
Ao mesmo tempo em que dirigimos nosso repúdio ao governo golpista pela sua truculência, o
SINASEFE vem a público manifestar também sua total solidariedade, apoio e participação na luta dos
estudantes que dentro do estado democrático de direito revela-se legitima e justa!
Dirigimo-nos também a todos os reitores, diretores gerais e gestores dos institutos federais
para que nenhuma colaboração seja feita contra os inimigos da democracia e algozes da classe
trabalhadora.
O governo tem de fato razão de se assustar, pois de fato, estamos apenas no começo, breve é o
momento em que nos multiplicaremos aos milhões, e nossa voz em uníssono não poderá ser mais
ignorada pela grande mídia e pela sociedade civil nacional e internacional.
Fora Temer,
Nenhum direito a menos,
Todo apoio às ocupações estudantis.
Direção Nacional do SINASEFE

