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CARTA DO ENCONTRO REGIONAL NORDESTE DO SINASEFE

“Eita,Nordeste da peste,
Mesmo com toda sêca
Abandono e solidão,
Talvez pouca gente perceba
Que teu mapa aproximado
Tem forma de coração.”
Luís Gonzaga de Moura
Nós, trabalhadores e trabalhadoras da rede do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico,
reunidos no Encontro Regional Nordeste do SINASEFE, no período de 29/11 e 01/12, vimos
através desta carta expressar o acúmulo das nossas discussões ocorridas de forma fraterna e
solidária neste evento.
Ao aproximar o final do ano de 2013, ano em que sequer fomos recebidos pelo governo para
negociar nossa pauta de reivindicação protocolada no dia 23 de janeiro de 2013, registramos nossa
frustração ao mesmo tempo em que reafirmamos nosso interesse em termos um processo negocial
com o governo onde nossa pauta fosse debatida.
Aproveitamos o Encontro Regional Nordeste para aprofundar nossa reflexão sobre a
PRECARIZAÇÃO das nossas condições de trabalho. Hoje nossa rede passa por uma expansão e o
governo continua se recusando a garantir a qualidade do nosso trabalho como marca importante
deste processo.
É a falta de profissional, docentes e técnico-administrativos, para garantir a prestação dos
nossos serviços acrescida à falta de estrutura física e principalmente pedagógica, colocando em
risco os serviços prestados por nossa rede.
O TCU em 2013 publicou um relatório denunciando a PRECARIZAÇÃO na nossa rede,
denunciando a falta de docentes e TAE”s, de material didático, laboratórios, bibliotecas que
atendam nossa demanda, etc, mas que infelizmente o governo em nenhum momento apresentou
interesse em resolver esses problemas, muito pelo contrário, manteve seu projeto de expansão
agravando ainda mais os problemas apresentados pelo relatório do TCU.
A luta contra a PRECARIZAÇÃO da nossa rede se reveste em defesa da nossa existência,
portanto, nosso encontro apontou a necessidade organizar e mobilizar nossa base para irmos até as
últimas consequências em 2014, pois não aceitaremos passar mais um ano sem sermos atendidos
pelo governo.
Com a firmeza do povo nordestino que luta todos os dias pela sua sobrevivência, nosso
encontro está chamando aos trabalhadores da nossa base a começar a discutir uma forma de
resistência a política de precarização do governo ao qual nossa rede vem sendo submetida.
A luta contra a PRECARIZAÇÃO é a luta pela nossa sobrevivência.
Os trabalhadores e trabalhadores em educação militantes presentes no Encontro Regional do
Nordeste reafirmam sua disposição de luta em favor do não pagamento da dívida pública, e em
defesa do pagamento da dívida social que existe com o povo brasileiro, onde o orçamento
compromete-se com o capital financeiro deixando de investir em setores como educação, saúde e
transporte. Reitera também a luta da não adesão ao FUNPRESP, entendendo que os fundos de
pensão exercem um papel crucial na estratégia capitalista de enfraquecimento da luta da classe
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trabalhadora, quebrando a solidariedade de classe e o pacto entre as gerações. Essas disposições
foram reforçadas pelas informações e formação que tivemos durante este evento.
Reafirmamos também nossa disposição em consolidar em nossas Seções Sindicais e nas
nossas escolas os espaços de combate a todas as formas de opressão, através do nosso GT de Raça,
Genêro, Etnia, Trabalho infantil e Orientação sexual. O acúmulo do debate que o Encontro
Regional do Nordeste possibilitou a todos os presentes apontou a necessidade urgente de colocar a
temática do combate a opressão no cotidiano da Rede Federal de Educação Básica, Técnica e
Tecnológica.
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