22 de Setembro

Dia Nacional do

BASTA!
AÇÕES

EM DEFESA DA VIDA, DA DIGNIDADE E DE DIREITOS DOS
DOCENTES E FUNCIONÁRIOS DA “REDE METODISTA”
Ações a serem apresentadas no Dia Nacional do Basta!
1. Contee: realizar estudo jurídico para ver a possibilidade de ajuizar uma ação
nacional contra os Institutos/colégios Metodistas;
2. Contee solicitar uma reunião com o ministério público federal;
3. Audiência na Câmara Federal (pós eleições municipais)
4. Possibilidade de todos os sindicatos, nos Estados, ajuizarem ação de
apropriação indevida de salários;
5. Os estados pedirem reunião nos MPT superintendência do trabalho e
Assembleias Legislativas;
6. Usar as redes sociais para divulgar todas essas ações;
7. Fazer um dia de paralisação nacional;
8. Mandar ofício para direção geral das Metodistas e Igreja, solicitando
reunião urgente;
9. Expor a real situação das escolas da rede Metodista para os membros
do Concílio Geral;
10. Carta aberta a ser publicada na Imprensa e Mídias Sociais;
11. Convocação de uma Coletiva de Imprensa pela Contee, pelas Federações e
pelos sindicatos em suas bases;
12.Exigir datas fixas de pagamento de salários atrasados;
13.Exigir estabilidade de emprego enquanto não houver comprovação financeira
para o pagamento das verbas rescisórias conforme legislação vigente;
14. Estudos e ações Jurídicas e Políticas que permitam interferência correspondente
nas determinações do próximo Concílio da Igreja Metodista em 2021, basicamente, na proposição da extinção da Rede Metodista de Educação, com retomada da autonomia em geral das
Instituições Metodistas de Educação, com Conselhos Diretores e Diretor Geral de acordo com as
exigências e necessidades das instituições de ensino vinculadas.
15. Avaliações jurídicas e similares que permitam promover ações efetivas no âmbito
do Ministério Público, com investigações correlatas sobre crime de caixa único e desvio de dinheiro e recursos, conforme confusão financeira promovida pela gestão temerária determinada
pela Direção Superior da Rede Metodista de Educação.
16. Contactar pastores e membros das igrejas locais para informar a real situação das
escolas Metodistas

