
 
 

INFORMATIVO SOBRE ASSEMBLEIA DO DIA 30 DE OUTUBRO 
 

 Na assembleia do dia 30 de outubro avaliamos que o atual quadro da intervenção do governo 

Bolsonaro-Weintraub no CEFET-RJ, desta vez com a nomeação de um professor da casa, se agrava, ferindo 

a autonomia e a democracia institucional. Essa nomeação representa mais um avanço autoritário no CEFET-

RJ. Temos clareza que os problemas da instituição não se resolverão com medidas e práticas autoritárias, muito 

pelo contrário só podem ser resolvidas com mais liberdade, com mais democracia pautada pelas trabalhadoras 

e pelos trabalhadores da educação.  Avaliamos que é fundamental aumentar a resistência e de maneira alguma 

colaborar com a gestão interventora no CEFET-RJ. Dessa maneira, continuaremos a buscar saídas jurídicas e 

principalmente políticas, e a lutar com os nossas próprios meios e instrumentos. Para isso reafirmamos nossa 

luta contra intervenção na instituição e apostamos na continuidade e no reforço do Movimento Contra a 

Intervenção do MEC no CEFET-RJ (MCI). 

  

 Foram aprovados os seguintes encaminhamentos:  

1) Resistência à aprovação do PDI enquanto o CEFET estiver sob intervenção; 

2) Realização de assembleias descentralizadas nos campi para encaminhar a luta contra a intervenção; 

3) Ato-ocupação da próxima reunião do CODIR; 

4) Realização de uma assembleia comunitária para encaminhar a luta contra a intervenção a ser convocada 

pelo Movimento Contra a Intervenção (MCI); 

5) Ampliar a luta contra o assédio moral, as formas de perseguição política e práticas antissindicais; 

6) Reafirmamos a posição contrário ao Projeto FUTURE-SE, e definimos produzir um documento a ser 

assinado pela comunidade contrário ao Projeto; 

  

 Por fim, adiamos a discussão sobre o próximo congresso do ANDES para uma nova Assembleia.  

 

 

LUTAR QUANDO É FÁCIL É CEDER!!! 

 

Resistiremos ao Golpe institucional e ao fascismo do Governo Bolsonaro e de seus colaboradores 

internos. 

Não à intervenção no CEFET/RJ! 

Pela homologação do resultado das eleições para direção geral! 

Contra o FUTURE-SE! 
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