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Excelentíssimo Sr. Ministro,
O SINASEFE, preocupado em dar continuidade ao que foi acordado com este
Ministério no final da Greve de 2006, em seqüência ao que fora acordado no final da
Greve de 2005, vem através deste ofício solicitar a retomada do GT Carreira do
Magistério Federal, do qual deveriam participar SINASEFE, ANDES e MEC.
Gostaríamos de considerar, primeiro, que o encerramento dos trabalhos do
referido GT, de maneira unilateral, nos faz questionar que o mesmo não concluiu
as tarefas previstas pelo acordo de greve e nós não concordamos que tal
suspensão. Além disso, já passou da hora desse Ministério privilegiar a discussão
da Carreira Docente, até porque já estamos entrando num segundo mandato do
Governo Lula e nada se avançou na discussão da Carreira do Segmento Docente,
o que para nós é no mínimo, de se lamentar.
Por fim, gostaríamos que Vossa Excelência pudesse abrir novamente tal
canal de diálogo a fim de que possamos retomar a questão.
Ainda em relação ao cumprimento do Termo de Acordo das Greves de 2005
e 2006, existe um GT que até o momento não foi sequer instalado, o que
gostaríamos de reivindicar que ocorresse o mais breve possível. O Grupo de
Trabalho em questão é que providenciará um estudo no sentido de viabilizar um
estudo quanto ao ingresso dos Técnicos-Administrativos lotados nas Instituições
Militares de Ensino no PCCTAE. Gostaríamos de viabilizar já este estudo pois hoje
nós já temos os Docentes fazendo parte do PUCRCE junto com os demais
Docentes da Rede e no caso dos Técnicos-Adminstrativos eles fazem parte do
PGPE, totalmente descolado da área da Educação.
Certos do atendimento das nossas questões.
Cordialmente,

William do Nascimento Carvalho
Coordenação Geral
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