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Vamos construir grandes mobilizações, pois

Quem espera, nunca alcança!
Reitoria saia de cima dos nossos direitos!
Nosso Congresso, o 26º CONSINASEFE, realizado em Brasília - DF, no período de 29 a 31 de março e 1º de
abril deste ano, deliberou por fazermos uma grande campanha em defesa dos direitos que estão sendo
constantemente ameaçados por Reitores que insistem em nos desrespeitar. O SINASEFE, através de sua Direção
Nacional, vem tentando garantir esses direitos junto ao Governo, mas é preciso fazer muito mais, é preciso que
nos mobilizemos... Enfim, é preciso que, urgentemente, possamos retomar a mobilização em nossa Base sindical.
São diversas as disparidades. Encontramos comumente, em nossa rede, tanto na carreira dos TAEs como
na dos Docentes, servidores que apesar de constarem com a mesma qualificação e igual tempo de serviço
recebem salários diferenciados. E a Reitoria, é a principal responsável pelos tratamentos diferenciados.
Vale ressaltar que essas diferenças não são pequenas, e que em certos casos chegam, mesmo, a ser
indecentes. Somente para exemplificar: um Docente com título de Mestre, que teve cumprido seu direito à
progressão, recebe, hoje, nada mais nada menos que R$ 1.600,00 (um mil e seiscentos reais) a mais que outro
Docente, com a mesma titulação, mas que não teve sua progressão atendida.
Exigimos, já, a igualdade no tratamento e o respeito ao que nos é devido! Não podemos nos calar frente às
Reitorias que insistem em não reconhecer e cumprir nossos direitos!

O QUE QUEREMOS É LEI!
Progressão por titulação para os Docentes de D I para D II ou D III;
Progressão imediata, por capacitação, dos Técnicos Administrativos em Educação;
Progressão imediata para todos os servidores, a cada 18 meses de trabalho;
Remoção democrática e transparente para todos e não apenas para os ‘‘amigos’’ da reitoria;
Democracia plena e irrestrita, com a garantia de eleições diretas nas nossas Instituições;
Fim imediato de toda e qualquer forma de assédio moral;
Admissão automática dos títulos do MERCOSUL;
Vamos realizar Assembléias nos mais diversos campi das nossas Instituições de Ensino, em
todo o Brasil!
Vamos sacudir a poeira e fazer ecoar a voz que está presa em nossa garganta! Onde pudermos,
que organizemos ENCONTROS ESTADUAIS com objetivo de reunir o conjunto dos Trabalhadores(as)
da Educação que se encontram prejudicados pelo não reconhecimento, por parte da Reitoria, dos
direitos que lhes cabem, para que, juntos(as), possamos debater acerca dessas questões.
MELHORES OU PIORES, É A MESMA COISA.
A BOTA QUE NOS PISA, É SEMPRE UMA BOTA.
JÁ COMPREENDEREIS O QUE EU QUERO DIZER:
NÃO MUDAR DE SENHORES, MAS NÃO TER NENHUM.
“ Mário Benedetti ”
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