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SINDICATO NACIONAL DOS SERVIDORES FEDERAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA - SEÇÃO SÃO PAULO

CAMPANHA
NACIONAL
CONTRA  A
REFORMA  DA
PREVIDÊNCIA
Já está nas ruas a campanha de abaixo-assinado e
distribuição de cartilhas contra a Reforma da
Previdência, impulsionada pelas Centrais Sindicais.
 
Endereçado ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia,
o abaixo-assinado exige que os deputados votem
contra a PEC 06/2019 que desmonta a Previdência
Social. As assinaturas que forem coletadas em todo o
país serão entregues ao Congresso Nacional, após o
ato do 1° de Maio. O Dia do Trabalhador e da
Trabalhadora está sendo organizado unitariamente
pelas Centrais Sindicais e terá como eixo a luta contra
a Reforma da Previdência.
 
Na cartilha, as Centrais denunciam alguns dos
principais ataques da reforma. Demonstram que a
proposta do governo Bolsonaro não combate
privilégios e desigualdades. Ao contrário, vai acabar
com a aposentadoria e os direitos previdenciários dos
trabalhadores e mais pobres.

“Esta Proposta de Emenda à Constituição dificulta 
o acesso à aposentadoria, aumenta o tempo de
contribuição e de trabalho, diminui o valor dos
benefícios e ameaça a existência da seguridade
social (aposentadoria, benefícios da assistência
social como o BPC e as políticas de saúde).
Enquanto isso, a PEC 06/2019 não combate a
sonegação das empresas devedoras da previdência,
mantém privilégios e incentiva a previdência
privada (os planos de capitalização), que só
beneficiam os banqueiros”, diz o documento.

Para organizar essa luta em todo o país, orientamos a
formação de Comitês que articulem o movimento
sindical e os demais movimentos sociais. 
 
O Sinasefe-SP defende que é fundamental um espaço
que unifique as iniciativas das centrais sindicais e das
Frentes Povo Sem Medo e Brasil Popular na luta
contra a reforma. Vamos mobilizar nossas bases e
somar forças nesta campanha nacional.

Imagem: Abaixo-assinado e Capa da Cartilha

BOLSONARO QUER DESTRUIR A
PREVIDÊNCIA SOCIAL E ACABAR
COM A SUA APOSENTADORIA!



VAMOS REALIZAR ASSEMBLEIAS NOS CÂMPUS
 do ifsp E MOBILIZAR PARA A PARALISAÇÃO
nacional da educação NO DIA 26 DE ABRIL

imagem: Assembleia Sinasefe-SP aprova Calendário de Lutas

Trabalhadores do IFSP aprovaram, em
assembleia realizada dia 28 de março, ESTADO
DE GREVE contra a Reforma da Previdência e
demais ataques sociais e econômicos do governo
Bolsonaro, bem como um CALENDÁRIO DE
LUTAS para o próximo período. 

Mais do que nunca, é preciso aprofundar as mobilizações em defesa das liberdades democráticas
ameaçadas no Brasil. Os trabalhadores da educação estão mostrando o caminho. Foram a vanguarda no
dia 22 de março, paralisando suas atividades em diversos estados. pelo país. 
 
De 22 a 26 de abril, farão uma SEMANA EM DEFESA DA EDUCAÇÃO PÚBLICA, com um Dia de
Mobilização Nacional contra a Reforma da Previdência, Rumo à Greve Geral, dia 24 de abril. 
Em São Paulo, o dia de paralisação será 26 de abril. Além destas datas, a CNTE (Confederação
Nacional dos Trabalhadores em Educação) está indicando para as Centrais Sindicais a construção de
uma GREVE GERAL dia 15 de maio.
 
Entre as deliberações da Assembleia Geral, está a orientação para que aconteçam ASSEMBLEIAS
LOCAIS nos Câmpus do IFSP dia 17 DE ABRIL com a seguinte sugestão de pauta:

PADRONIZAÇÃO NÃO É O CAMINHO PARA A CONSTRUÇÃO DE 
UMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE SOCIALMENTE REFERENCIADA
A Minuta da Instrução Normativa que estabelece as diretrizes
para a elaboração do Currículo de Referência desconsidera as
instâncias democráticas do IFSP, sinaliza uma proposta de
padronização que caminha de mãos dadas às avaliações externas
dos reformadores empresariais. Isto porque permitem instalar nas
redes onde operam formas organizativas típicas do mercado, tais
como a competitividade, a meritocracia e a privatização.

Orientamos que a Moção de Repúdio, aprovada na Assembleia Geral do dia 28 de março, seja amplamente
debatida com a comunidade acadêmica, em especial com os Núcleos Docentes Estruturantes e Comissões de
Estruturação e Implementação de Curso (CEIC´s). O texto da moção está disponível no site (sinasefesp.org,br) 
e redes sociais do sindicato, bem como foi disponibilizado por e-mail para todos os coordenadores de base.

As palavras de ordem: "AUTONOMIA SINDICAL,
JÁ!" e "FORA, BOLSONARO!" também foram
aprovadas por ampla maioria.
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O que é ruim sempre pode piorar. Após três meses de
polêmicas e vexames protagonizados por Ricardo Vélez à
frente da pasta, Bolsonaro anunciou o nome de Abraham
Weintraub para assumir o Ministério da Educação.
 
O novo ministro pode ser definido como uma mistura de
Olavo de Carvalho com Paulo Guedes. Ferrenho defensor
da Reforma da Previdência no último período, Abraham foi
executivo do mercado financeiro e não tem qualquer
experiência na área educacional - para além de declarações
igualmente esdrúxulas como o compromisso de "combater o
marxismo cultural" nas escolas, copiando o seu guru.
 
Teremos muita luta pela frente!

As instituições que sofrerão maiores cortes são as
universidades federais de Uberlândia (433), do Pará
(423), do Rio de Janeiro (394), de Minas Gerais (391).
Também estão entre as que perderão acima de 300
cargos a Federal de Pernambuco (372), de Santa
Catarina (365), Fluminense (355), de Santa Maria (353)
e do Rio Grande do Sul (323).
 
Em uma análise preliminar do Departamento Jurídico
do ANDES, os cortes terão impacto muito negativo nas
Instituições Federais de Ensino: 
“Como não se teve uma conversa prévia com as
administrações das instituições, qualquer corte passa a
ser arbitrário. E tudo aquilo que é arbitrário tem
consequências negativas para o cotidiano das
instituições. Não são sobras de vagas e, até onde
sabemos, as mudanças foram feitas à revelia das
administrações. Fica então o questionamento sobre
quem exercerá essas funções”.

DENÚNCIA: TABELA DETALHA CORTES EM MAIS DE 13 MIL
CARGOS E FUNÇÕES NAS INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE ENSINO

Uma tabela do Ministério da Economia, obtida por
requerimento de parlamentares de oposição, detalha os
cargos extintos em cada Instituição Federal de Ensino. 
 
O ANDES-SN teve acesso exclusivo ao documento e
está fazendo uma análise detalhada do impacto desses
cortes. Contudo, em uma avaliação preliminar, é
possível perceber que serão extintas funções
exercidas por técnicos administrativos,
fundamentais para as instituições.
 
Ao todo, serão extintos 13.710 cargos da educação. 
São 13.332 em Instituições de Ensino vinculadas ao
Ministério da Educação e 378 de vinculadas ao
Ministério da Defesa. As vagas são estabelecidas por
lei. Funcionam como um adicional pago a servidores
públicos enquanto exercem uma função extra. Cargos
de reitoria, chefia de departamento, chefias de seção 
ou direção são alguns exemplos.

NOVO MINISTRO DA EDUCAÇÃO: NOTA ZERO

O Sinasefe-SP reafirma o caráter classista do Dia
Internacional dos Trabalhadores, seu significado
anticapitalista para superar a dominação e a exploração
da classe trabalhadora e dos povos, em todo o mundo.
 
Em São Paulo, a manifestação unificada das Centrais
Sindicais e movimentos terá concentração a partir
das 10 horas na Praça da República, no Centro.

1º DE MAIO DE LUTA SERÁ EM EM DEFESA DOS DIREITOS, CONTRA O 
FIM DAS APOSENTADORIAS, MAIS EMPREGOS E SALÁRIOS DIGNOS



CALENDÁRIO DE LUTA
02/04 - Lançamento do Abaixo-assinado Nacional contra a Reforma da
Previdência e da Calculadora da Aposentadoria do Dieese, que será usada para
mobilizar e esclarecer a população sobre as mudanças propostas
 
09/04 - Ação unificada das centrais sindicais nos aeroportos para pressionar
deputados e senadores, que desembarcarem no local, para que não aprovem a
PEC da Reforma da Previdência.
 
07 a 10/04 - Jornada Internacional #LULALIVRE 
 
12 a 14/04 - Encontro Nacional de Educação, em Brasília.
 
14/04 - Plena Sinasefe Nacional, em Brasília.
 
15/04 - Em São Paulo, passeata na Barra Funda contra a Reforma da Previdência
promovida pela Frente Paulista, às 14 horas.
 
15/04 - Em São Roque, palestra no IFSP sobre "Democracia e Direitos Sociais no
Brasil", com Guilherme Boulos, às 19 horas.
 
17/04 - Assembleias Locais nos Câmpus do IFSP
 
22 a 26/04 - SEMANA EM DEFESA DA EDUCAÇÃO PÚBLICA, com um Dia de
Mobilização Nacional, Rumo à Greve Geral, 24 de abril. 
 
26/04 - PARALISAÇÃO DOS TRABALHADORES DO IFSP APROVADA EM
ASSEMBLEIA GERAL
 
01/05 - Dia Internacional de Luta dos Trabalhadores. 

AUTONOMIA SINDICAL, JÁ!
FORA, BOLSONARO!

Os sindicatos são fundamentais na conjuntura
que atravessamos e, por isso, estão sendo
fortemente atacados pelo governo Bolsonaro.
Cabe aos trabalhadores proteger suas
organizações e fortalecer o trabalho de base. 
 
A edição da MP 873, por exemplo, é um grave
ataque contra o princípio da liberdade e
autonomia sindical e o direito de organização
dos trabalhadores, dificultando o
financiamento das entidades.

O Sinasefe Nacional tomou medidas de
caráter legal e conquistou uma medida tutelar
favorável ao sindicato contra esse ataque. 
Ao avaliar favoravelmente o pedido da ação da
Assessoria Jurídica (Processo nº 1006268-
09.2019.4.01.3400), a juíza sentenciou: "As
entidades sindicais contam, porém, com a
proteção do texto constitucional, o qual prevê,
expressamente, a liberdade de associação
profissional ou sindical.", destacando a
ilegalidade da proposta do governo Bolsonaro.


