
ENC: Leitura da Carta em Defesa do Serviço Público 
1 mensagem

SINDCEFET-MG <sindcefetmg@sindcefetmg.org.br> sex., 9 de set. de 2022 às 08:29
Para: ADELSON FERNANDES MOREIRA <adelsonfmoreira@gmail.com>

Bom dia!

Para conhecimento.

 

 

Atenciosamente,

Daniela Marques

Secretaria do SINDCEFET-MG

Ensino Público, Gratuito e de Qualidade, Direito de Todos, Dever do Estado.

 

 

De: Diretoria Campus Nova Suíça [mailto:diretoriacampusi@gmail.com]  
Enviada em: sexta-feira, 9 de setembro de 2022 08:18 
Para: SINDCEFET-MG <sindcefetmg@sindcefetmg.org.br> 
Assunto: Re: Leitura da Carta em Defesa do Serviço Público

 

Bom dia. Durante o período pré-eleitoral, os órgãos e agentes públicos têm algumas posturas vedadas pela Lei nº
9504, de 30/09/1997, especialmente em seu art. 73, que restringe o uso de espaços institucionais e também a
veiculação de campanhas, manifestações e propagandas ao longo dos 90 dias que antecedem as eleições, com
ressalvas para situações de interesse público. A mensagem da carta em questão menciona explicitamente um dos
candidatos concorrentes e pode ensejar denúncia em razão de violação das regras eleitorais. Por esse motivo e
considerando ainda consulta realizada à SECOM, bem como a possibilidade de sanções aos gestores envolvidos,
somos contrários à realização do ato proposto dentro dos limites do campus.

 

Att,

 

Thiago Guedes

Diretoria do Campus Nova Suíça

CEFET-MG

(31)3319-7131

 

 

Em qui., 8 de set. de 2022 às 16:10, SINDCEFET-MG <sindcefetmg@sindcefetmg.org.br> escreveu:

Boa tarde!
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Prezados(as),

 

Gostaríamos de realizar a leitura da 'Carta às Brasileiras e aos Brasileiros em defesa do Serviço, das Servidoras e
Servidores Públicos', anexa, em 14/09, de 12:30 às 13:00, no hall do Campus Nova Suiça.

 

Há alguma restrição para realização dessa atividade?

 

Em tempo: continuamos aguardando resposta ao pedido de reconsideração de afixação da faixa alusiva ao 7 de
setembro, face o posicionamento da Diretoria Geral sobre o tema.

 

 

 
Gentileza acusar o recebimento desta mensagem.

 

 

Atenciosamente,

Diretoria e Conselho Deliberativo do SINDCEFET-MG

Ensino Público, Gratuito e de Qualidade, Direito de Todos, Dever do Estado.

 

 


