
 

ANÁLISE DE CONJUNTURA DA DIRETORIA – SINDIEDUTEC  

 

Colegas servidores,  

Vivemos um período em nossa história não vivido por nenhum de nós, o que nos faz enfrentar 

desafios sem preparativos prévios. Além de cuidar da nossa família, amigos e de nós mesmos, 

seremos convocados a enfrentar duras medidas que a nova realidade econômica exige e que 

não podem ser menosprezadas. Não viveremos mais uma situação normal por meses e 

precisamos realizar formas de pressão e manifestação diferentes.  

É certo que sofreremos uma enorme pressão do MEC para que a situação pareça “normal”. Já 

circulam propostas aligeiradas de instalação de EAD e de estudos dirigidos, sem que saibamos 

de fato a extensão da quarentena que estamos submetidos. Precisamos estar atentos para que 

essas propostas não degradem o processo de ensino-aprendizagem de nossos estudantes, com 

alto potencial de exclusão da parcela de menor renda 

Quanto ao cenário nacional, não podemos menosprezar que o governo resiste em efetivar 

medidas populares que combatam o desemprego, a perda de renda dos informais e 

autônomos e os investimentos necessários em equipamentos de saúde e pesquisa. É essencial 

que a Emenda Constitucional que limita os gastos públicos, seja imediatamente suspensa e 

que auxilie o máximo possível de pessoas. A queda brusca nas exportações e as confusões 

diplomáticas que o governo se envolve, nada colaboram para ensaiar um plano de 

recuperação de receitas do Estado, dessa forma, todas as PECs em circulação, da 

administrativa até a emergencial, podem aparecer como atalhos para “economizar” verbas.  

Orientamos toda a base do sindicato para cerrar fileiras na defesa dos serviços públicos, 

colaborarem com ações solidárias para amenizar o sofrimento das pessoas e que cobrem 

medidas emergenciais, com a organização de palavras de ordem em suas cidades, carros de 

som que circulem com mensagens em bairros e qualquer forma criativa.  

Toda a diretoria do SINDIEDUTEC está atenta e disposta para ouvir, debater e encaminhar as 

demandas nesse momento difícil de nosso país.  

 
 


