Reunião do dia 26 de abril entre SINASEFE e SETEC/MEC

A reunião teve seu início retardado, pois Luciano Toledo, articulador principal da
última reunião, não se encontrava em Brasília. Assim, a reunião previamente agendada,
ocorreu de forma reduzida sendo encaixada entre demandas da agenda de Marcelo
Feres, secretário da SETEC.
De partida foi esclarecido que a conjuntura se apresenta como um limitador do
processo negocial. Assim, considerando o risco da deposição governamental em pouco
mais de dez dias, o governo possui baixa capacidade de incorporação de demandas mais
estruturais de nossa pauta, ainda que essas estejam já negociadas.
O Destaque negativo, nesse sentido, foi a transição dos professores do PUCRCE
para EBTT. Foi esclarecido, mais uma vez, a concordância por parte da SETEC, mas a
quase impossibilidade de encaminhamento dessa questão por parte de outras esferas do
governo, como por exemplo, MPOG.
Nesse sentido, foi-nos informado que o ponto de pauta que se refere ao não
controle de frequência por parte dos professores EBTT, foi o que mais encontrou
acolhida, estando em uma das esferas da SESU. Isso porque o ponto está sendo
encaminhado via acordo com o PROIFES.
Ficou agendado que na próxima semana devemos ter resposta sobre uma série de
documentos e dados solicitados ainda na reunião do dia 7 (lista de professores que estão
ainda no PUCRCE,,relação do fato gerador que comunique ao MPOG quais são os TAE's
que estão vinculado ao Ministério da Defesa para a transposição ao PCCTAE, as
regulamentações do acordo da Fasubra concernente a Cláusula sexta).
Outrossim, o governo anunciou que, eventualmente, no pós deposição, deve existir
(ainda mais) um acirramento da conjuntura, chegando a falar que Serra é especulado
como futuro Ministro da Educação.
O Sinasefe, diante da conjuntura, vai trabalhar por mais uma reunião, nos próximos
dez dias, onde os termos de acordos previamente negociados sejam respondidos. Nesse
sentido, avaliamos também que, diante da conjuntura, um forte acirramento dos ataques à
educação deve se apresentar. Portanto, é fundamental que o processo de mobilização em
nossas bases se intensifique.

Por fim, reiteramos ainda a necessidade de ampla participação de nossas bases na
142ª Plena, que debaterá a conjuntura e uma série de instrumentos mobilizadores a
serem implementados juntos as nossas bases.

Histórico:
Reunião do dia 07 de abril

Em 07 de abril, ocorreu o primeiro encontro desta diretoria com a Setec/Mec,
onde fomos recebidos por Luciano Toledo, Diretor da Setec; nessa reunião, foram feitas
as seguintes solicitações; i) a intervenção da Setec/MEC junto aos reitores e diretores
para que se efetivasse a atuação sindical dos membros da DN; ii) a ampliação de um
suplente na CNS, visto a desproporção da representação do Sinasefe; iii) entrega de
documentos e informações a respeito da situação dos servidores PUCRCE; iv) a
intermediação da Setec/MEC, para, o mais rápido possível, agendar uma audiência com o
Ministro da Educação, com o fim de tratarmos da efetivação e assinatura dos acordos
firmados entre esse ministério e o Sinasefe (referente à greve 2015), e retomada do
diálogo democrático entre Sinasefe e Ministério da Educação, no sentido de darmos os
encaminhamentos necessários, no que tange à defesa dos direitos desta categoria. Nesta
reunião, também ficou acordado a perspectiva de reuniões quinzenais com a Setec, com
uma nova data de reunião já agendada para o dia 26 de abril.

