ENCONTRO REGIONAL CENTRO-OESTE
DO SINASEFE

CARTA DE RIO VERDE

As bases sindicais do Centro Oeste do SINASEFE,
reunidas de 19 a 21 de abril de 2013, em Rio Verde Goiás, por ocasião do Encontro Regional do Centro
Oeste, tornam públicas as seguintes posições:
1º Agradecer e parabenizar a Base Sindical de
Rio Verde pela brilhante organização do evento bem
como a calorosa recepção aos participantes;
2º Repudiar as ações do Governo Federal
brasileiro em relação à imposição do PLP 01 bem como
as limitações impostas pelo PAC, a Reforma da
Previdência Social nos termos que estão sendo
propostos, e a tentativa de regulamentação do direito
de greve como forma de controle do governo sobre as
ações sindicais;
3ª Reivindicar do Sinasefe um posicionamento
firme em relação às políticas educacionais do Governo
Federal, a exemplo do Pronatec, que tem contribuído
para precarizar as condições de trabalho e salário dos
trabalhadores em educação, bem como a formação dos
trabalhadores.
4ª Exigir do Sinasefe a defesa das políticas
educacionais já implantadas nos Institutos Federais,

com potencial para viabilizar uma formação integral
para os trabalhadores Jovens e Adultos. Que o Proeja
não seja inviabilizado ou assimilado pelo Pronatec. Que
a formação por meio do Currículo Integrado seja a
referencia para a educação da classe trabalhadora.
5ª Apelar ao Sinasefe para pressionar o Governo
Federal e o Conif para adotar com celeridade políticas
de combate a homofobia nos Institutos Federais de
Educação, Ciência e Tecnologia e nos demais sistemas
de ensino.
6º A necessidade urgente de reestruturação do
Plano de Carreira dos Docentes da Rede Federal de
Ensino, de forma mais democrática e participativa em
que os direitos dos professores sejam respeitados
independentemente de questões coorporativas, com
ausência de discriminação acadêmica e com garantias
de remuneração coerente com esta importante missão de
ajudar a educar o Brasil;
7º Urgência na implementação da terceira fase
do PCCTAE, corrigindo e indenizando as distorções
geradas pelo mesmo, convocando a Comissão Nacional
de Supervisão do PCCTAE para resolver os casos
pendentes. Apoio aos servidores que estão sendo
prejudicados pelo enquadramento e estabelecimento
imediato do piso do salário mínimo do DIEESE e
step de 5% (cinco por cento) entre os padrões de
vencimento;

8º Ajudar a construir e participar da Marcha a
Brasília, no dia 24 de abril, contra a Reforma da
Previdência e a política do Governo Dilma;
9º A necessidade da solidariedade de Classe entre
os Trabalhadores (as) na busca da manutenção dos
direitos existentes e na conquista de outros ainda não
atingidos.
Rio Verde, 21 de abril de 2013.

