
BASTA!



Cronograma de reuniões com grupos estaduais

Semana 1

Dia 7/4 – Santa Catarina e Pernambuco

Dia 8/4 – Rio Grande do Sul e Rondônia

Dia 9/4 – Paraná, Tocantins e Acre



Cronograma de reuniões com grupos estaduais

Semana 2

Dia 12/4 – São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte e Maranhão

Dia 13/4 –Minas Gerais, Piauí, Ceará e Alagoas

Dia 14/4 – DF, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Goiás

Dia 15/4 – Amazonas, Roraima, Pará e Amapá

Dia 16/4 – Paraíba, Sergipe, Bahia e Espírito Santo



Cronograma de reuniões com grupos estaduais

Proposta:

Os coordenadores participarem, juntos, das reuniões da primeira
semana e, depois, dividirem-se em dois grupos de coordenadores para
as reuniões da segunda semana.



Conteúdo e dinâmica das reuniões

1 – Apresentar em 2 minutos a ideia do Basta! A título de sugestão:
talvez seja ideal gravarmos um vídeo de alguém apresentando o Basta!

2 – Passar a palavra rapidamente aos presentes para que se
apresentem e digam nome e entidade que representam;



Conteúdo e dinâmica das reuniões

3 – O coordenador informar a todos que o Movimento está partindo para
uma segunda etapa de sua organização, a saber: a estruturação dos grupos
estaduais para atuação política. Para isso:

a) Informar que as entidades de todos os estados farão uma reunião
semelhante até o dia 16 de abril;

b) Reforçar a importância do protagonismo dos colegas que estão
presentes nos estados;

b) Informar que precisaremos definir dois nomes para serem líderes
regionais do grupo e que haverá um colaborador para auxiliar nas tarefas
operacionais (que serão ditas mais à frente);



Conteúdo e dinâmica das reuniões

4 – Atuação política em si. Informar que o único foco do momento é a PEC
32/2020 e que os colegas dos estados e a coordenação deverão:

a) Analisar parlamentares estaduais e federais e classifica-los entre
parlamentares cujas atuações políticas demonstrem serem eles favoráveis às
causas dos servidores;

b) Agendar reuniões com parlamentares estaduais e federais.
Primeiramente com os parlamentares favoráveis às causas dos servidores e,
depois, com os demais parlamentares. Data para finalizar as reuniões: 7 de
maio;

Obs: O Movimento fornecerá todo o material de apoio para as
reuniões (argumentos e apresentações)



Conteúdo e dinâmica das reuniões

5 – Papel do colaborador:

d) Fazer chegar até o grupo estadual o material de apoio à defesa
dos servidores;

e) Colaborar no agendamento das reuniões com os
parlamentares;


