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Os ataques do governo estão mudando as nossas vidas: Vamos resistir! 

Estamos iniciando um ano muito difícil. De imediato, dois importantes ataques são perpetrados 

pelos setores que protagonizaram o golpe institucional de 2016: o julgamento e a condenação do ex-

presidente Lula, que desnuda o uso do poder judiciário para definir os rumos da política brasileira, 

constituindo um ambiente de exceção que atinge todas as expressões progressistas da sociedade e põe em 

cheque a já restrita democracia que possuímos; ao mesmo tempo, o governo Temer e os bancos tentam 

aprovar a FAMIGERADA (CONTRA) REFORMA DA PREVIDÊNCIA, que enterra de vez o sonho de milhões de 

brasileiros(as) de um dia se aposentarem. 

Nossa tarefa é contribuir para uma resposta do conjunto da classe trabalhadora contra os ataques. 

Para isso, a Direção Estadual do SINTEFPB, em sintonia com o Sindicato Nacional dos Servidores Federais da 

Educação Básica, Profissional e Tecnológica (SINASEFE) e o Fórum das Entidades Nacionais de Servidores 

Públicos Federais (FONASEFE), está realizando uma rodada de assembleia em todos os campi do IFPB para 

ouvir e definir, em conjunto com os servidores e servidoras de todo o Instituto, quais as iniciativas que 

iremos tomar. Para nós – da gestão “Mudar para Lutar” – é preciso apontar para a construção de uma 

Greve Geral se quisermos garantir a força necessária para dobrar o governo Temer e seus operadores. 
 

Vivemos um novo momento, participe da assembleia. 
Filie-se ao sindicato: NOSSA LUTA PRECISA DE VOCÊ. 

 

 

 

 

E O QUE NOS ESPERA NO IFPB? 

É preciso fazer o dever de casa, discutir nossos problemas e encaminhar nossas reivindicações. Afinal a 

comunidade acadêmica elegeu um Reitor que garantiu que todos os direitos concedidos em outros Institutos da 

Rede seriam executados no IFPB. Isto é uma realidade? Além disso, como estão as condições de trabalho dos 

nossos servidores e servidoras? 

Nós, da gestão Mudar Para Lutar, queremos abrir uma rodada de discussões e formatar uma pauta 

interna de reivindicações. Vamos discutir o IFPB na nossa assembleia e sua presença é fundamental.   

Pauta da assembleia 

1) Informes 

2) A resposta dos trabalhadores aos ataques do 

governo; 

3) Nossos direitos no IFPB 

4) Agenda 

a) Encontro Nacional de Mulheres do 

SINASEFE; 

b) CONSINASEFE; 

c) PLENA ESTADUAL (08.02.2018) 

d) Plenária SINASEFE 

5) Encaminhamentos 

 


