Brasília/DF, 4 de agosto de 2020.
Companheiros (as)
A Direção Nacional do SINASEFE, no uso das suas atribuições, vem através deste contato
comunicar às seções sindicais e seus dirigentes das deliberações quanto a distribuição e
disponibilização de recursos para os outdoors aprovados na 163ª Plena para a campanha “Fora
Bolsonaro”.
Inicialmente a campanha será por Estado. Precisaremos de forma urgente reunir todas as
seções para discutirmos a execução da mesma.
O SINASEFE disponibilizará o recurso de R$ 8,00 por filiado na campanha. Temos cerca
de 30 mil filiados. Portanto, o sindicato investirá uma quantia expressiva nesta ação, cerca de R$
240.000,00.
Segue uma explicação em modelo hipotético de como será essa distribuição:
Estado: HAVANA
Números de seções no estado HAVANA: 05
Seção A: 235 filiados(as)
Seção B: 1026 filiados(as)
Seção C: 109 filiados(as)
Seção D: 583 filiados(s)
Seção E: 42 filiados(as)
Total de filiados no estado de HAVANA: 1995 filiados(as)
Total do dinheiro repassado pelo SINASEFE para o estado HAVANA na campanha: R$ 15.960,00.

Estamos orientando que cada seção contribua com mais R$ 8,00 por filiado para ampliar a
campanha. Esse valor, porém, não é obrigatório, mas será de grande importância que cada
seção colabore e participe.
A distribuição ficaria do seguinte modo:
Seção A: R$ 1.880,00
Seção B: R$ 8.208,00
Seção C: R$ 872,00
Seção D: R$ 4.664,00
Seção E: R$ 336,00

A soma da contribuição das seções será igual à da DN, ou seja: o valor para
campanha duplicará e atingirá seus objetivos.
A seção sindical responsável por executar o contrato estadual da campanha será
responsável também pela concentração dos valores recebidos das seções em sua conta e
prestações de contas do total.
A seção sindical terá liberdade de decisão quanto ao local da divulgação dos outdoors. A
Direção Nacional do SINASEFE sugere que estes painéis estejam em todas as cidades que
possuem campi da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica.
Caso o Estado seja muito extenso e não exista uma empresa que faça o contrato para
atender todo o território, se fará necessário uma divisão do mesmo por regiões, sendo importante
acrescentar na arte dos outdoors as logos de todas as seções sindicais que estão participando da
campanha.

Saudações,

Carlos David de Carvalho Lobão
Coordenador Geral de plantão

