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INFORME DO PLANTÃO DE BASE
Quem não se movimenta, não sente as correntes que o prendem.
Rosa Luxemburgo
As seções de base do
Sinasefe, Videira/SC, Catu/BA
e Aguas Lindas/GO enviaram
representantes para o plantão
de base do Sinasefe nos dias
5,6 e 7 de fevereiro.
A principal atividade
do plantão foi entrar em
contato com as outras seções,
repassando
informe
da
reunião ampliada do Fonasefe
ocorrida em Brasília e
principalmente colocar para
as seções a necessidade de
discussão de indicativo de
greve
por
tempo
indeterminado.
A importância da greve
ficou ainda mais evidente
quando o Fonasefe aprovou
um indicativo de greve de
federais,
havendo
discordância somente quanto
a data.

Nesse contexto de
tantos ataques, e agora com o
decreto 9262 que extingue
cargos e veda a contratação
de novos servidores, o
desmonte está ainda mais
forte e precisamos nos
organizar para enfrentá-lo.
Nas últimas plenas tem
sido
recorrentemente
pautado por diferentes seções
a necessidade de construção
de uma greve por tempo
indeterminado, entretanto o
número de abstenções no
momento da votação tem sido
uma marca, haja vista que as
seções não têm discutido
previamente.
O plantão de base,
portanto, informa que há
seções que já aprovaram o
indicativo de greve e que irão
pautar o debate na próxima

plenária nacional. Além disso,
conversaram com as seções
sobre a importância da
organização, mobilização e
discussão a respeito da
aprovação do indicativo de
greve em suas assembleias de
base para trazerem na
próxima
plena
o
posicionamento de suas
seções.
Foi falado também da
importância da mobilização e
paralisação no dia 19/02 que
deve ser construída nos
estados com as diferentes
organizações que estão em
luta contra a reforma da
previdência.
Destacamos que a
mobilização nesse momento é
nossa principal arma, só a luta
muda a vida!

PLANTÃO DE BASE DA SEMANA
André Oliveira
Sinasefe Videira-SC
Camila Marques
Sinasefe Águas Lindas-GO
Ed Fábio Agapito
Sinasefe Catu-BA

