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Na boleia da crise da Nova República “Fora Temer e Pedro Parente!”: 

Uma contribuição para o debate de conjuntura ao III CONPASI 

A Nova República está em processo de esfacelamento, pondo em xeque a legitimidade das instituições e partidos da ordem. 

Apresentou ao povo uma Constituição que formalmente garantia direitos e prometia um ambiente democrático mínimo, e 

entregou um Brasil real, com subfinanciamento e privatização de direitos e estatais, concentração de terras e imóveis urbanos 

e repressão à luta por uma sociedade justa, aos trabalhadores e à população pobre em geral. 

Inúmeros são os exemplos: repressão à greve dos Petroleiros, em 95, e Eldorado dos Carajás (FHC 96), os Crimes de Maio (de 

2006), sob Alckmin/Lula, repressão à juventude em 2013, sob Dilma, contra a Copa em 2014, assassinados com tortura de 

Amarildo (2013) e Cláudia Ferreira (2014), prisões arbitrárias de Rafael Braga (2013) e Fábio Hideki (2014), execução de 

Marielle, do PSOL, em 2018, já sob Temer, dentre tantas violações à democracia relegadas ao esquecimento. Entre 2004 e 

2014 a população carcerária do Brasil cresceu 80%, a taxa de encarceramento 62%, e em 2017 a população carcerária 

ultrapassou a russa, assumindo o 3º lugar no mundo. 

Este contexto se desenvolveu sob resistência popular, embora mais restrita aos setores mais organizados do povo. A luta pela 

Reforma Agrária permeou os governos, embora tenha sido parcialmente amortecida pelas políticas focalistas e pela cooptação, 

mesmo Lula assentando menos que FHC. A resistência dos petroleiros à privatização da Petrobras permeou os governos do 

PSDB e do PT, mesmo que os incentivos de Lula à indústria automobilística e ao crédito para veículos tenham dado a impressão 

de inclusão ilusória pela via do consumo (como a inflação dos combustíveis tem evidenciado) e predatória do ponto de vista 

ambiental e da mobilidade. A luta em defesa da previdência pública se deu contra FHC em 1998, contra Lula em 2003, e ao longo 

das micro-reformas de Dilma, a estratégia de dividir para conquistar relegou a classe trabalhadora a condições desfavoráveis de 

luta. Os movimentos por moradia, também cresceram, mas a saída dos governos foi o benefício às empreiteiras e à especulação 

imobiliária. 

As lutas contra a criminalização da população negra e contra a 

guerra às drogas, cada vez mais populares, são pontos que a 

Nova República não apresenta disposição para negociar. 

Ocupações militares nas favelas, genocídio e encarceramento 

em massa, demonstram a face mais perversa do racismo 

institucional, atingindo à população negra e também aos mais 

pobres, tendo também sua versão para os movimentos 

sociais em geral na Lei Antiterrorismo de Dilma. 

A luta das mulheres e LGBT tem se tornado um debate 

permanente e se convertido em novos patamares 

fundamentais de sociabilidade, especialmente na juventude. 

Nos governos a postura orbitou entre vacilação 

(cancelamento de diversas políticas voltadas às mulheres e 

LGBT) e concessão a conservadores, como na discussão 

sobre gênero nos Planos de Educação. 

A Nova República está em 
processo de esfacelamento, 
pondo em xeque a 
legitimidade das instituições 
e partidos da ordem.  



O 'salve-se quem 
puder' atinge todos 
os partidos da Nova 
República, assim 
como o rechaço 
popular. 
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A luta da educação foi intensa. As ocupações das federais em 2007 contra a 

Reforma Universitária, em contexto que o governo salvava as IES privadas da crise e 

amortecia os anseios por educação pública com programas como PROUNI e FIES. O 

descaso com as condições de trabalho e salário na greve das federais em 2012, 

onde a postura do governo demonstrou que, na Nova República real, a única inclusão 

possível é pelo mercado, enquanto durarem os estoques. 

Mas não se trata um povo com tamanho descaso por tanto tempo sem que o 

caldeirão entorne. Sob crise econômica mundial desde 2008, aumento do 

desemprego e endividamento, fruto das diversas políticas de anestesia social pelo 

consumo, irrompe em junho de 2013 a revolta da juventude, disparada pelo 

aumento das passagens, mas logo passando ao acesso aos direitos. 

A intensa repressão e deslegitimação pelos governos, representada por Alckmin e 

Haddad (de Paris), longe de arrefecer o movimento, o intensificou e, dada a 

anestesia na qual fora imersa a população nos anos anteriores, o diversificou. A 

tentativa da direita de disputar o caráter das manifestações não conseguiu 

deturpá-las e seguiram como uma luta por “mais direitos”, mas afastou 

temporariamente parte da esquerda combativa que se acostumou a achar feio tudo 

que não é espelho, o que talvez tenha sabotado em partes o potencial de junho. A 

não vacilação do governo na manutenção do programa da Nova República fez com 

que respondesse ao “mais direitos” com “mais ajuste” e iniciou seu derretimento. O 

saldo final foi, no mínimo, o aprendizado pelo povo de que a manifestação coletiva 

pode ser um meio efetivo de luta e de que balançando, qualquer governo pode cair. 

Por outro lado, este aprendizado também foi tomado pelos partidos da Nova 

República. 

De lá para cá a luta popular se intensificou. Os secundaristas ocuparam escolas, 

professoras e professores travaram batalhas, tanto nos estados, como nos 

municípios e o que começava a fundir não era apenas o governo, mas a Nova 

República. Começa, então, uma luta fraticida entre seus sócios e patrocinadores, na 

qual a regra é o antes ele do que eu. Nas delações, investigações, golpes e contra- 

golpes a disputa dos defensores da ordem é qual bando se manterá de pé, ou qual 

membro terá que ser cortado antes de estancar a sangria: “Eu acho o seguinte, a 

saída é licença ou renúncia. A licença é mais suave. O Michel forma um governo de 

união nacional, faz um grande acordo, protege o Lula, protege todo mundo. Esse país 

volta à calma, ninguém aguenta mais.” (Sérgio Machado, no áudio do Jucá). 

O “salve-se quem puder” atinge todos os partidos da Nova República, assim como o 

rechaço popular. A diferentes graus e velocidades de investigação, também 

associados aos diferentes tempos de relacionamento espúrio com o judiciário, ora 

ou outra todos os principais partidos são citados. O PMDB, que esteve presente em 

todos os governos da Nova República, é o que tem maior protagonismo no processo 

de golpe e contra-golpe, mas PSDB e PT, que estiveram à frente dos governos, 

estão permanentemente sob o fogo cruzado da guerra de sobrevivência. Em um 

golpe jurídico/parlamentar desferido por um morto vivo deste combate, Eduardo 

Cunha, em 2016 ocorreu o impeachment de Dilma, como uma tentativa frustrada, já 

anunciada por Jucá/Machado, de estancar a sangria. 

Ascende então ao governo o bando  cleptoliberal de Temer, sob a perda de 

legitimidade popular do PT (que por 13 anos cumpriu o papel de anestesiar lutas 

populares, mas já não tinha mais tal controle), com a função de impor a toque de 

caixa o ajuste, rapina de direitos e de patrimônio que não poderiam ser aplicados por 

nenhum governo com pretensões eleitorais. 



Aberrações como a Reforma do EM, a Trabalhista, as Terceirizações Irrestritas e a Emenda de Congelamento dos Investimentos 

Públicos vêm como avalanche, a resistência popular e a impopularidade do governo cresceram em resposta. 2017 foi um ano de 

muitas lutas como o 08 de março, 15 de março, 28 de Abril e 30 de Maio que puseram à prova o aprendizado popular de que 

balançando qualquer governo pode cair, mas, desta vez não caiu, devido em grande parte à traição de setores como CUT, CTB, 

UGT, Força Sindical, e do próprio PT que apostava as fichas em uma estratégia (fracassada) de sangrar Temer e catapultar Lula. 

Fica o aprendizado: é preciso retomar o sindicalismo de base, independente de patrões e governos. 

Diversas aberrações vem sendo derrotadas pelo vigor das lutas. O Escola Sem Partido tem sido derrotado em diversos 

municípios, a Reforma da Previdência de Dória foi refutada pelos servidores municipais e a de Temer, carro chefe do governo, 

também não resistiu à luta dos trabalhadores. 

A greve dos caminhoneiros carrega vários elementos da crise da Nova República. Uma categoria extremamente precarizada, que 

lida com a morte no dia a dia das estradas, em um país que desmontou o escoamento ferroviário e hidroviário em nome do 

rodoviário, vítima dos altos preços dos combustíveis gerados pelo subaproveitamento da capacidade de produção de derivados 

após anos de desmonte da Petrobras (em benefício das empresas privadas) e que carece de organização sindical com atuação 

da esquerda. Nas reivindicações não encontramos o debate tradicional da esquerda, relacionando pautas específicas ao geral e 

podemos até apontar contradições, como a redução dos preços por desoneração fiscal, mas sua legitimidade é inquestionável, a 

negativa de aceite pelos grevistas do acordo feito com Temer/Patronais é outro elemento interessante. O apoio ao movimento 

pela esquerda combativa é fundamental, a luta dos petroleiros contra a privatização da Petrobras é um dos aspectos desta 

mistura combustível que pode ser fundamental para o desmonte da Nova República a favor da luta do povo brasileiro. 

ASSINATURAS: 

André de Oliveira Guerrero – Coordenador de Base, professor do IFSP – Campus Guarulhos 

Ana Paula Ximenes Flores - professora do IFSP - Campus Guarulhos 

Felipe Rodrigues da Silva - professor do IFSP - Campus Jacareí 

Aline Binato Neufeld - professora do IFSP - Campus Guarulhos 

Emanoel Fabiano Menezes Pereira - professor do IFSP - Campus Guarulhos 

Cristiane Santana Silva - professora do IFSP - Campus Guarulhos 

Rafael Magno Alves - professor do IFSP - Campus Guarulhos
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PS: após o fechamento e assinaturas do texto Parente caiu, como fruto da mobilização. Seguimos na luta contra sua 

política de preços, por uma petrobrás 100% pública e pelo Petróleo como patrimônio do povo brasileiro! Fora Temer!
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1. Sobre a conjuntura nacional: o golpe de Estado de 2016 e o avanço da direita. Tomando-se como referência os interesses 

da classe trabalhadora e do campo democrático-popular, ou seja, o ideal de democratização da vida social no país em todos os 

seus aspectos, o cenário atual caracteriza-se pelo retrocesso político, social e econômico. 

Na transição do primeiro para o segundo mandato da Presidenta Dilma Rousseff houve avanço das forças de direita, compostas 

por setores que abrangem o capital transnacional, o empresariado nacional, grande imprensa, o Poder Legislativo, o Poder 

Judiciário e que contou com o apoio dos setores conservadores da sociedade. 

O avanço de tais forças na disputa pelo poder do Estado culminou no golpe de 2016, que conduziu Temer à Presidência da 

República e cujas consequências nos impactam ainda hoje. Basicamente, o golpe de Estado vai implicar no reordenamento da 

relação do Estado com as classes sociais nos seguintes pontos: aprofundamento da orientação neoliberal na economia, dos 

aspectos ditatoriais do Estado e de um realinhamento ao capital-imperialista no plano internacional. Isso pode ser observado, 

por exemplo, na aprovação da PEC 241 (depois PEC 55 e EC/95), da contrarreforma trabalhista, na tentativa de desmonte das 

Universidades Públicas, na restrição dos espaços e no exercício das liberdades democráticas (como na perseguição a 

professores pelo MP e cerceamento do direito de greve), na contrarreforma do ensino médio e na intervenção militar no estado 

do Rio de Janeiro. 

Desafios à independência sindical e à defesa da democracia na 

conjuntura pós-golpe de Estado de 2016 

O rumo assumido pelo país sob a condução das forças que 

apoiaram e sustentam o golpe de Estado tende a inviabilizar no 

curto e no longo prazo qualquer projeto de desenvolvimento 

democrático para a sociedade brasileira e que atenda às 

demandas da classe trabalhadora. Daí a tendência a uma 

permanente crise nos próximos anos, dada a intensificação da 

exclusão social, da exploração da força de trabalho e da 

repressão estatal que acompanham a implementação das 

políticas desejadas pelas forças de direita. 

Apesar do consenso das classes dominantes no apoio ao golpe 

de Estado, a fragilidade e ilegitimidade do (des)governo Temer 

perante a sociedade revela a dificuldade de se alcançar 

minimamente o consenso social e a estabilidade político- 

econômica no pós-golpe pela perspectiva do projeto da direita, 

perpetuando o cenário de crise e tensão social. O risco político 

que se coloca diante do agravamento desse quadro é o do 

progressivo domínio do Estado pelas forças de direita, inclusive 

com perfil fascista, com pleno apoio do capital, de modo a 

impedir qualquer avanço das forças e das demandas 

democráticas e vinculadas à classe trabalhadora. 

(...) a atual gestão tem 
por vezes sucumbido à 
lógica do golpe, como 
na proposição de 
divisão do IFSP.

Com relação aos Institutos Federais, os quais dependem do investimento público, a tendência é a de seu sucateamento a 

médio e longo prazo, reforçando um quadro de escassez de verbas, precarização do trabalho dos servidores, docentes e 

técnico-administrativos, e fechamento dos Campus que não tenham condições de resistir ao cenário de crise. Obviamente, as 

práticas privatistas no interior dos IFs (como as Fundações) tendem a aparecer como “solução” dos gestores nesse quadro. 

O IFSP, o maior no Instituto Federal no país, tem peso histórico e condições para resistir a esse processo. No entanto, e 

levando em consideração as dificuldades que envolvem o enfrentamento da política do governo pela Reitoria, a atual gestão 

tem por vezes sucumbido à lógica do golpe, como na proposição de divisão do IFSP, na valorização das Fundações e mesmo na 

aceitação e promoção da RAP 20/1, proposta formulada pelo MEC e que tende a acentuar a concorrência entre Campus pelas 

verbas disponibilizadas pelo Governo Federal. 
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2. O movimento sindical e o SINASEFE na conjuntura nacional: desafios à fase de resistência em defesa dos direitos 

históricos: Na conjuntura que envolve o golpe de 2016, o movimento sindical encontra-se numa situação de resistência e sob 

forte ataque das forças de direita. O avanço das forças golpistas impactou o movimento sindical, das centrais às bases, dada a 

necessidade e a dificuldade de realizarem com êxito a defesa dos interesses de classe numa conjuntura política que se alterou 

rapidamente nos últimos três anos e diante de uma correlação de forças cada vez mais desfavorável ao campo democrático- 

popular. 

O movimento sindical mostrou o potencial de sua força e importância, como na greve geral de abril de 2017, mas até o momento, 

em seu conjunto, não obteve êxito para barrar as contrarreformas que penalizam a classe trabalhadora e derrubam direitos e 

conquistas históricas. O fato é que o movimento sindical como um todo encontra-se na defensiva, em situação de resistência, 

não de avanço em termos de conquistas e direitos. Até o momento, a atuação das principais centrais sindicais não tem 

contribuído de fato para a unidade na resistência. Não apenas por expressarem concepções e práticas políticas diferentes sobre 

a organização e a luta em defesa da classe trabalhadora, mas também pela relação e alinhamento direto que por vezes 

demonstram com os partidos políticos com o qual tenham maior afinidade. Exemplo disso é o caso da CONLUTAS, historicamente 

hegemonizada pelo PSTU. 

O alinhamento do PSTU ao golpe de 2016 acirrou as divergências internas no 

âmbito da CONLUTAS e, por consequência, no próprio SINASEFE Nacional, em 

cuja linha política tendia a prevalecer a oposição aos governos do PT. Num 

cenário em que parcela significativa dos militantes do sindicato se opunha ao 

golpe e suas consequências, o resultado de tal linha política tem sido o 

progressivo deslocamento e perda de influência das lideranças e militantes que 

no SINASEFE representam a linha PSTU-CONLUTAS. O resultado do 32º 

CONSINASEFE (2018) reforçou essa tendência. 

O fato é que, dado o alinhamento partidário das centrais sindicais, especialmente 

no campo da esquerda, e a proximidade das eleições, a luta política por espaços 

no Estado incide com cada vez mais força sobre o movimento sindical e aguça 

suas divisões internas, como se explicitou no caso da prisão de Lula e da ação 

das forças do golpe para torná-lo inelegível. Ao menos nesse último caso, houve 

convergência da maioria das principais lideranças sindicais em condenar a prisão 

de Lula, dada a ilegalidade desta ação. No entanto, o fator Lula-PT segue como 

um ponto de forte tensão no movimento sindical e isso também se expressa nos 

Institutos Federais. 

No caso do SINASEFE há, para além do PSTU, a presença dos militantes das organizações (PSOL, PCB, etc) que fazem a crítica à 

política de colaboração de classes do PT e, por outro, dado o fato dos Institutos em seu formato atual serem obra do governo 

PT, é forte a presença de uma base petista, e mesmo “lulista”, que se identifica com as realizações dos governos comandados 

pelo PT entre 2003 e 2016. Configura-se, portanto, um cenário de disputas à esquerda sob forte influência das orientações dos 

partidos políticos e das centrais sindicais. 

Ainda levando em consideração o quadro de tendências político-ideológicas entre os servidores, não se pode deixar de levar em 

consideração também o avanço das posições neoliberais e fascistas mesmo entre servidores filiados ao SINASEFE. Desse 

modo, o desafio ao movimento sindical e ao SINASEFE, em especial, é o de garantir a independência sindical e a unidade entre 

suas bases para conduzir a resistência diante dos ataques à classe trabalhadora, ao servidores e à educação pública 

democrática, gratuita e de qualidade. Esse o caminho para superarmos a fase de resistência e iniciarmos um novo período de 

conquistas.

(...)  houve
convergência da
maioria das
principais
lideranças sindicais
em condenar a
prisão de Lula,
dada a ilegalidade
desta ação.
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3. SINASEFE-SP e o IFSP: desafios à autonomia sindical e organização das bases frente a ingerência patronal: Um dos 

fatores marcantes e que ainda repercutem no âmbito do SINASEFE-SP é a relação histórica dos integrantes da atual Reitoria, 

incluindo o próprio Reitor, com o nosso sindicato. 

A participação desses na história do SINASEFE-SP, o que inclusive contribuiu para que conquistassem pelo voto a direção do 

IFSP, teve consequências negativas para o sindicato: o esvaziamento e saída de alguns dos membros mais ativos do SINASEFE- 

SP, que se converteram em gestores na Reitoria, ou seja, a sua conversão para a esfera patronal; a concepção, entre muitos 

servidores de que o exercício da representação sindical constitui um mero caminho para se chegar à Reitoria, não havendo mais 

uma clara distinção entre uma e outra entidade; o reforço da noção, entre os servidores, de que o sindicato não possui autonomia 

e independência frente à Reitoria, muito em razão do próprio assédio permanente da Reitoria em relação ao sindicato, como na 

constante presença de seus membros nas assembleias sindicais no intuito de pautar o movimento sindical no IFSP. 

Outro fator relevante foi a grande expansão do IFSP, que partiu de três para quase quarenta Campus nos últimos dez anos, o que 

representou uma nova realidade a ser levada em consideração pelo SINASEFE- SP. Esse novo quadro abriu para a possibilidade de 

renovação do movimento sindical em nossa instituição, o que se concretizou com a vitória da chapa de oposição na última 

eleição para a Coordenação Funcional. Com a chegada de novos quadros à direção do SINASEFE-SP houve o estabelecimento de 

novas práticas e métodos de organização do movimento sindical no IFSP. 

Dentre as novas práticas, destaque para a expansão das coordenações de base pelo Instituto, o que conferiu maior capilaridade 

ao sindicato e melhores condições de representar as demandas dos servidores. A tentativa de uma política autônoma em 

relação à Reitoria também implicou no aumento do conflito com a esfera patronal, como evidente na recusa da Reitoria em 

reconhecer para o CONSUP os legítimos representantes eleitos pelas bases do sindicato (uma representante e um suplente), 

indicando em seu lugar um servidor de outro Instituto, o qual não tem quaisquer conhecimentos sobre a realidade do trabalho dos 

servidores do IFSP. 

Apesar do êxito que obteve nos aspectos mencionados, e em outros não mencionados, o processo de 
renovação do movimento sindical ainda necessita aprofundar sua capacidade organizativa no IFSP. 

As greves ou mesmo paralisações propostas, por exemplo, contam com ainda baixa adesão do 
conjunto dos servidores. Sem dúvida que a influência das forças conservadoras que atuam na 

sociedade também incidem sobre os servidores e seus posicionamentos político-ideológicos, mas o 
assédio e o autoritarismo patronal também contribuem para o quadro de desmobilização dos 

servidores, o que constitui um desafio ainda presente para as forças empenhadas na renovação em 
prol da autonomia e independência sindical e por um sindicato cada vez mais articulado à classe 

trabalhadora e a um programa de radical democratização do país. 

ASSINATURAS: 

Jairo Augusto dos Santos 

José Rodrigues Mao Júnior 

Júlio Cesar Zandonadi 

Marcelo Miyahiro 

Marciel Santos 

Rosa Maria Micchi 

Ricardo Rodrigues A. Lima 

Victor Lomnitzer
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Os atuais problemas políticos e econômicos do Brasil fazem parte de um grande conjunto de crises e ataques aos direitos 

trabalhistas e sociais em todo o mundo. Marcadamente a partir da década de 1970, sistematizadas investidas do capital 

globalizado impõem medidas neoliberais aos países periféricos, sobretudo após a crise de 2008, com o objetivo de retomar as 

altas taxas de lucro. O capital avança sobre o direito e a soberania dos povos, por meio de mecanismos como a invasão militar 

(como no caso da Síria)-, de financiamento a grupos de direita que fazem oposição a governos populares e de estímulos a golpes 

de estados (Honduras, Paraguai e Brasil), especialmente através da participação do poder judiciário, o imperialismo ataca direitos 

conquistados  com muita luta por trabalhadoras e trabalhadores ao longo dos anos. 

Em defesa dos IFs e por uma saída popular para a 

crise social e política vivida no Brasil 

No Brasil, desde o início do governo Temer por meio de uma manobra golpista, a classe trabalhadora tem visto o retrocesso de 

importantes direitos. Medidas como a Emenda Constitucional 95 que congela os investimentos públicos em 20 anos, a 

Contrarreforma Trabalhista, que torna legal a precarização irrestrita do trabalho, a terceirização ampla e irrestrita, a venda do 

patrimônio público às grandes empresas internacionais e a tentativa de uma Reforma da Previdência fazem parte de um grande 

retrocesso social que coloca em risco a vida de milhões de brasileiros e que o próprio governo chamou de “Ponte para o Futuro”. 

Não bastassem os ataques aos direitos sociais, o governo golpista cria as condições políticas para a livre atuação de grupos 

conservadores e de extrema direita. Fatos recentes como o assassinato de Marielle Franco, a ocupação militar do Rio de Janeiro, 

a prisão sem provas de Lula e os ataques ao acampamento de Curitiba, bem como fortalecimento de candidaturas presidenciais 

de extrema direita e o crescimento de movimentos conservadores, como o Escola Sem Partido, mostram de maneira clara o 

clima de intolerância e repressão aos movimentos sociais e aos setores democráticos e populares. 

No contexto da Rede Federal de Educação, Ciência e Tecnologia os ataques também crescem. No último período, foi apresentada 

a proposta de “reordenamento” de alguns Institutos Federais, incluindo o de São Paulo, em que, a partir de um argumento 

administrativo propunha-se divisão, com claro objetivo de reduzir investimentos em algumas regiões no sentido de fechar 

campus e abrir espaços para a iniciativa privada. A ausência de diálogo com a comunidade acadêmica sobre essas medidas 

mostra, mais uma vez, o caráter antidemocrático do governo golpista que, nesse caso específico, contou com a benevolência de 

algumas reitorias, como no caso do IFSP.   

Esses sistemáticos ataques têm começado a afetar, sensivelmente, os servidores da rede federal de ensino. Os cortes 

orçamentários dos campus em crescimento apontam para um caos iminente. A impossibilidade de abertura de novos concursos 

públicos anuncia a precarização da categoria com sobretrabalho para técnicos administrativos e o aumento do número de aula 

dos docentes em detrimento da carga horária para pesquisa, extensão e preparação pedagógica, esse último, aliás, deve 

acelerar-se quando a reformulação da portaria nº17 for encerrada. 

Os cortes 
orçamentários dos 
campus em 
crescimento 
apontam para um 
caos iminente.
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Tais medidas de precarização da educação pública, somam-se a projetos como 

a Reforma do Ensino Médio e a Base Nacional Comum Curricular, cuja 

centralidade é a negação de uma educação pública, de qualidade e para todos 

e todas, forjando uma perspectiva formativa que se distancia do ensino crítico 

e da necessária reflexão sobre os problemas sociais que nos afligem para que 

se possa apontar para sua superação. 

Acreditamos que nosso sindicato deve se posicionar claramente contra essas 

medidas, somando-se aos demais movimentos populares contra o governo 

golpista, fortalecendo, assim, a luta democrática do povo brasileiro, buscando 

forjar a mais ampla unidade de todos os movimentos em luta. 

Nesse sentido, é importante estarmos atentos aos erros cometidos nos anos 

dos governos do PT à frente ao executivo nacional e sua benevolência com o 

neoliberalismo, em que, através de uma política equivocada de conciliação de 

classe, de manutenção da ordem neoliberal com uma roupagem 

“neodesenvolvimentista”, possibilitou-se justamente o fortalecimento dessa 

quadrilha que hoje ocupa o planalto e que ataca nossos direitos. As alianças 

espúrias dos governos petistas, o apoio aos tubarões do ensino privado por 

meio de isenções de impostos e o ajuste fiscal impulsionado pelo segundo 

governo Dilma, não podem ser esquecidos. 

Os erros do passado nos permitem vislumbrar os futuros caminhos que 

devemos seguir, apontando assim, para uma perspectiva classista, 

defendendo a autonomia dos trabalhadores e trabalhadoras frente aos 

patrões e à burocracia estatal, sem conciliação com nossos algozes. 

Os erros do passado 
nos permitem 
vislumbrar os futuros 
caminhos que 
devemos seguir, 
apontando assim, 
para uma 
perspectiva classista, 
defendendo a 
autonomia dos 
trabalhadores e 
trabalhadoras frente 
aos patrões e à 
burocracia estatal, 
sem conciliação com 
nossos algozes. 
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Da mesma forma, a classe trabalhadora tem mostrado sua força. Em 

abril de 2017 milhares de atos, piquetes, protestos se espalharam 

pelo Brasil em uma das maiores manifestações organizadas pelos 

trabalhadores e trabalhadoras.  O “Ocupa Brasília” de 24 de maio de 

2017 contou com mais de 150 mil na Esplanada dos Ministérios. A 

conjuntura não permite vacilações. Para tanto, é preciso retomar o 

sindicalismo de base, independente de patrões e governos. 

avaliando criticamente a capitulação das grandes centrais como a 

CUT, a CTB, UGT e a Força Sindical. 

Sendo assim, além de fortalecer a resistência democrática, o 

SINASEFE – São Paulo tem a obrigação de se preparar para a 

contraofensiva, criando elementos para a superação da crise 

política e social em que vivemos. Devemos, portanto, lutar pelo 

direito de nossa categoria e defender os Institutos Federais frente 

aos ataques deste governo. 

Apesar de todas as contradições existentes nos objetivos 

institucionais dos IFs, nossa instituição possui a semente de uma 

escola politécnica para a classe trabalhadora que contribua para a 

superação da contradição entre o trabalho intelectual e manual e 

que, através da luta por uma educação técnica popular possa 

contribuir na luta mais geral da emancipação do povo brasileiro. 

ASSINATURAS: 

Theo Martins Lubliner - coordenador de Base e professor do campus Boituva 

João Campinho - coordenador estadual do SINASEFE-SP e professor de Sociologia do campus Jacareí. 

Jean D. Z. Rodrigues - Coordenador de Base, professor do IFSP, campus Bragança Paulista 

Kelma Cristina de Freitas 

Julia Frascarelli Lucca - Professora do IFSP - Câmpus Hortolândia 

Fernando Henrique Protetti - Técnico em Assuntos Educacionais - Câmpus Hortolândia 

Maria Amélia Ferracciú Pagotto - coordenadora de base - professora do IFSP - Câmpus Capivari                    

Suely Corvacho - professora aposentada - campus São Paulo 

Daniel Tebaldi Santos - Coordenador de Base, professor do IFSP, campus Bragança Paulista. 

Márcia Soraya Teani - Professora do Câmpus Presidente Epitácio. 

Diógenes Sgarbi - docente do IFSP Catanduva 

Danilo Amorim de Souza - docente de Geografia e Coordenador de Base/Câmpus São Paulo Pirituba 

Bernardo Soares - Professor de História do Campus Hortolândia 

Jeferson Anibal Gonzalez - Professor - Campus Jacareí 

Glauco Aparecido de Campos - Coordenador de Base, professor do IFSP - Câmpus Bragança Paulista 

Leandro José Clemente Gonçalves - docente do IFSP Votuporanga. 

Guilherme Cardoso de Sá - Docente de História -Campus Boituva 

André de Oliveira Guerrero – Coordenador de Base, professor do IFSP – campus Guarulhos 

Paulo Sérgio Baptista - Coordenador de Administração, Finanças e Orçamento do Sinasefe-SP - Servidor técnico 

administrativo do campus São Paulo 
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Em janeiro de 1974 foi aprovada a Lei nº 6.019, instituindo a possibilidade de terceirização de atividades-meio. A justificativa do 

empresariado da época, de que essa prática possibilitaria a concentração na atividade principal e aumentaria a eficiência das 

instituições, desceu quadrada na goela da classe trabalhadora. 

No entanto, como vivíamos um período de extrema perseguição e dificuldade de mobilização dos sindicatos, nada pôde ser feito 

naquele momento. Com o tempo todos foram se acostumando com a ideia de que parte dos trabalhadores ficaria em condições 

legalmente piores de trabalho que o restante e essa prática foi se tornando comum também nas instituições públicas. 

Somente no início dos anos 90 que o TST aprovou a súmula vinculante 331 que regulamentava, de forma geral, as relações de 

contratação de serviços terceirizados, súmula essa que inviabilizava a terceirização das atividades-fim de qualquer 

empresa. 

Foram os anos de introdução das reformas neoliberais, os governos Collor/Franco e FHC, que o projeto de lei nº 4302/98 voltou a 

ameaçar como um todo a classe trabalhadora com a proposta de terceirização das atividades meio e fim. O projeto chegou a ser 

aprovado, porém retirado da pauta em agosto de 2003 por vontade do executivo. De lá para cá, o tema ficou em suspenso e nada 

foi feito para combater a expansão do número de trabalhadores terceirizados. Com o golpe parlamentar de 2016, 

na primeira oportunidade, um governo autoritário junto a um congresso nacional reacionário, aprovou a Lei nº13.429 em março de 

2017, com sua origem na tramitação do projeto nº 4302/98, possibilitando a “terceirização total”, isto é, a terceirização 

também das atividades-fim. 

A desarticulação das organizações e entidades representativas dos trabalhadores contribuiu para que a medida fosse 

concretizada com pouquíssima movimentação e combate por parte de uma oposição trabalhista. Hoje os trabalhadores de 

quaisquer setores já não se sentem fora do alvo da precarização dos terceiros. A “franja” que abarca as terceirizações passou a 

englobar basicamente dos trabalhadores formais, isso porque, em tese, todas as modalidades de trabalho poderão ser 

terceirizadas, inclusive os serviços públicos. 

Unidade com os trabalhadores terceirizados! 

Somos todos trabalhadores do IFSP! 
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Ainda que esse fato não tenha sido nossa responsabilidade, a partir do 

momento em que convivemos cotidianamente com esses trabalhadores, 

incorporamos essa dívida e a tarefa de combater esse tipo de superexploração. 

Acreditamos que o SINASEFE-SP deveria ter como bandeira permanente a luta 

pela contratação imediata por concurso de todos os servidores em condição de 

terceirização. Enquanto a transformação dessa bandeira não se efetiva, 

devemos pelo menos garantir que esses servidores tenham acesso aos 

serviços do sindicato, sobretudo o jurídico. Devemos ainda ser mais ousados e 

proporcionar uma representação especial nas coordenações, principalmente 

nas de base e fazer reuniões com esses trabalhadores convidando-os para 

nossas atividades sindicais e assembleias. 

Acreditamos que o
SINASEFE-SP 
deveria ter como bandeira
permanente a luta pela
contratação imediata por
concurso de todos os
servidores em condição de
terceirização. 

Viva a solidariedade da classe trabalhadora!

ASSINATURAS: 

João Campinho - coordenador estadual do Sinasefe-SP e professor de Sociologia do IFSP 

Jean D. Z. Rodrigues - coordenador de base, professor do IFSP, campus Bragança Paulista 

Kelma Cristina de Freitas - coordenadora de base, professora IFSP- Itaquaquecetuba 

Theo Martins Lubliner - coordenador de Base, professor IFSP - Boituva 

Fernando Mendonça Heck - coordenador de base, professor de Geografia do IFSP - Tupã 

Julia Frascarelli Lucca - professora IFSP - Câmpus Hortolândia 

Fernando Henrique Protetti - técnico em assuntos educacionais - Câmpus Hortolândia 

Maria Amélia Ferracciú Pagotto - coordenadora de base e professora do IFSP Capivari 

Suely Corvacho - professora aposentada do campus São Paulo 

David de castro - coordenador de base, técnico administrativo, IFSP - Itaquaquecetuba 

Márcia Soraya Teani - professora Câmpus Presidente Epitácio 

Daniel Tebaldi Santos - coordenador de base, professor do IFSP - Bragança Paulista 

Diógenes Sgarbi - docente do IFSP - Catanduva 

Danilo Amorim de Souza - docente de Geografia e coordenador de base - Pirituba 

Jeferson Anibal Gonzalez - professor - Campus Jacareí 

Bernardo Soares - Professor de História - Hortolândia 

Glauco Aparecido de Campos - coordenador de base, professor - Bragança Paulista 

Leandro José Clemente Gonçalves - docente do IFSP Votuporanga 

Luciano Paz de Lira, coordenador estadual e professor do campus Jacareí 

Guilherme Cardoso de Sá - Docente de História - Campus Boituva 

André de Oliveira Guerrero – Coordenador de Base, professor do IFSP – campus Guarulhos 

Paulo Sérgio Baptista - Coordenador de Administração, Finanças e Orçamento do Sinasefe-SP - Servidor técnico 

administrativo do campus São Paulo 

Felipe Rodrigues da Silva - Professor IFSP - campus Jacareí 

Os trabalhadores terceirizados do IFSP podem se associar ao sindicato como associados especiais. Pensamos ser importantíssimo 

um início de uma campanha para a aproximação sindical do Sinasefe-SP com os trabalhadores terceirizados. Levando em 

consideração que os salários dos terceirizados não ultrapassam o piso dos servidores do IFSP, devemos isentá-los da taxa mensal 

de 1% sobre o salário. Isso porque, além de já se sentirem intimidados em pertencer ao sindicato, trabalhadores com essa faixa de 

renda costumam utilizar todo o seu pequeno salário para a sua manutenção e de sua família. 

  

Assim, qualquer taxa, por menor que seja, pode inibir esses trabalhadores de se sindicalizarem. A terceirização resulta na 

precarização do trabalho e divide nossa categoria entre trabalhadores com mais ou menos direitos. Isso é inaceitável e, 

infelizmente, vem se intensificando nos últimos anos. Diante disso, pensamos ser fundamental criar uma relação de solidariedade e 

luta em comum com esses trabalhadores. Por isso, propomos  uma campanha de sindicalização como associados especiais e 

também uma política que possibilite a participação desses trabalhadores em nossas Assembleias de campus e o apoio juridico- 

político a esses trabalhadores que dividem o espaço de trabalho com os servidores do IFSP e vivenciam condições e relações de 

trabalho precarizadas.
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A luta dos subalternos no Brasil é elemento tácito de nossa história. Submerge da contínua e sistêmica superexploração da 

força de trabalho. Porém, sua erupção quase nunca foi obra de um partido, da direção de uma vanguarda ou mesmo da 

organização do conjunto dos trabalhadores. Dos quilombolas aos movimentos dos trabalhadores sem-teto um elemento 

permeia esses levantes: a DESUMANIZAÇÃO. 

Seja como escravo, subproletários, camponeses desterritorializados, trabalhadores informais ou uma massa de 

desempregados sem moradia nos centros urbanos, essa constante nos acompanha. Concomitantemente, a partir do 

processo de industrialização, o operariado fabril passou a organizar-se em associações, ligas, cooperativas e sindicatos. De 

forma geral esses operários aderiram a vertentes distintas dos modelos de organização que atravessaram o Atlântico, mas 

prevaleceu o anarcossindicalismo. 

Esse sindicalismo mais ativo, combativo e de auto-organização foi cedendo espaço pelos contextos de formação do Partido 

Comunista em 1922 e, posteriormente, com a criação do Ministério do trabalho e seu atrelamento ao Estado na “Era Vargas”, 

ao sindicalismo burocrático, fortemente influenciado pelo mediação estatal e sobretudo, financiado por elementos legais que 

não fortaleciam a auto-organização da classe trabalhadora. 

Se por um lado o imposto sindical proporcionou um aparato sindical que escapasse dos mecanismos de controle e da 

subordinação do empresariado, significou também um duro golpe na articulação e organização autônoma dos trabalhadores. 

Sobremaneira o sindicalismo que emergiu das lutas dos trabalhadores na crise do “milagre econômico”, sujeitos ao arrocho 

salarial, à perda da estabilidade, ao regime dos militares e às crises internacionais foi algo novo, tanto pelo contexto histórico 

como por seu conteúdo e forma. 

Muitos intelectuais regressos pela anistia encontraram ali uma nova forma de expressão política capaz de avançar os 

paradigmas da luta de classes por outros meios. Junto da crise econômica veio a crise do centralismo democrático e da 

estrutura partidária leninista “para” os trabalhadores e vanguardista. A situação passou a exigir uma nova estrutura “dos” 

trabalhadores, da experiência (no sentido Thompsiano) e da organização horizontal. Por outro lado, forjava-se um 

sindicalismo, de proposição e não de combate, alicerçado ainda sobre a herança do período varguista. 

As políticas e premissas do que se define como neoliberalismo instauraram uma reviravolta nesse ainda nascente “novo 

sindicalismo”. A ofensiva contra a organização sindical, a criação de novas relações de trabalho baseadas em pessoas 

jurídicas, terceirização e mesmo na expansão da informalidade, em uma relação dialética, ao mesmo tempo em que 

impuseram uma desarticulação da classe trabalhadora, regaram, contraditoriamente, a semente de um novo ciclo de lutas 

animado pelo processo de redemocratização da década de 80. Como bem colocou João Bernardo, a retomada dos novos 

ciclos econômicos também são motores de novas formas da luta de classes. 

História do sindicalismo no Brasil:  

(re)criando práticas e avançando na luta! 
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Nesse período, a esquerda fortaleceu-se, inicialmente com 

proposições horizontais, com representatividade nunca antes 

alcançada por movimentos dos trabalhadores, em cada canto do 

país, seja através das CEBs, das associações de bairro, dos 

sindicatos nascentes e de qualquer forma de organização de 

trabalhadores, surgia junto à bandeira do Partido dos Trabalhadores. 

Mas, esses anos dourados, de formação da única agremiação 

genuinamente constituída das bases, contrastou nos anos 

subsequentes como a burocracia sindical. 

Foi a passagem dos anos 80 para a década de 90, além de constituir 

o advento das reformas neoliberais, que produziu modificações 

nessa “nova esquerda” que deixou uma postura mais combativa 

para negociações de “perde e ganha”. Entorpecidas durante os anos 

de lulismo e de atrelamento direto entre as principais organizações 

sindicais e o Estado (especificamente ao governo Lula), as lutas 

fagulharam em julho de 2013 e reacenderam como resposta ao 

golpe de 2016 e aos ataques diretos aos direitos sociais e 

trabalhistas nesses últimos dois anos de desgoverno. 

Nesse sentido, reforma e 
revolução são faces únicas 
do estandarte para 
superação do capitalismo. 
Claro, não são quaisquer 
reformas que atentem esse 
direcionamento, porém a 
sensibilidade do novo ciclo de 
lutas deve estar no encontro 
do nó que ata essa 
fragmentação da classe 
trabalhadora, onde o espaço 
da luta pela educação possui 
papel fundamental.

Obviamente, partindo de uma análise preliminar e empírica, os sindicatos estão em xeque, perderam a voz coerente que guiava as 

ruas e estão perdendo espaço de representatividade, vide o recuo da base sindical eleita para o último congresso federativo no 

pleito de 2014. Entretanto, há possibilidade nessa encruzilhada neoliberal de retomar a aposta na luta de classes por meio da 

organização operária, que a luz do passado construa novas alternativas de lutas, construindo sua poesia do futuro, não 

espelhando o passado, mas arregimentando um caminho de combate em cada uma das novas trincheiras impostas pelo contexto 

do atual capitalismo. 

Cabe ressaltar que na história, não a historiografia, mas a condição material cotidiana, as sociabilidades não se alteram com a 

velocidade dos debates teóricos, mas se movimentam como as águas das profundezas dos oceanos, como nos legou Braudel. 

Nesse sentido, reforma e revolução são faces únicas do estandarte para superação do capitalismo. Claro, não são quaisquer 

reformas que atentem esse direcionamento, porém a sensibilidade do novo ciclo de lutas deve estar no encontro do nó que ata 

essa fragmentação da classe trabalhadora, onde o espaço da luta pela educação possui papel fundamental. 

Entendemos que parte desse nó, ao menos do ponto de vista objetivo, está no encontro da superexploração da força de trabalho 

com os aspectos de precarização e proletarização dos trabalhadores. Pensamos ser esse um aspecto vital na elaboração 

de novas propostas de lutas, essa imbricação que produz sofrimento, mas duas dimensões da existência, objetiva e subjetiva, é 

ponto crucial para a compreensão do campo no qual os movimentos sociais, inclusive os sindicatos, devem fortalecer sua luta, 

afinal, como nos lembrou João Bernardo, os trabalhadores estão destinados a perder todas as lutas, menos a última. 
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Nosso sindicato, que completa 25 aniversários este ano, surgiu no bojo da constituição desse “novo sindicalismo” sendo herdeiro 

dos seus problemas e dos seus desafios. Isto é, romper definitivamente com a herança da “Era Vargas”, superar a embriaguez da 

luta da última década e construir sua autonomia de fato em relação ao Estado. O SINASEFE-SP já possui dois importantes passos 

nesse sentido: a filiação voluntária e o autofinanciamento. Após o processo de expansão da nossa categoria, os principais desafios 

imediatos foram lançados: ampliar a base e criar núcleos em todos os campus. Por esses motivos acreditamos que nosso sindicato 

deve servir de exemplo para organizações ainda engessadas e burocratizadas. Mas, para tanto, é fundamental avançar nesse 

caminho já trilhado. 

Nesse sentido e inspirados pela origem das organizações populares e sindicais no Brasil, mas mirando a poesia do futuro, 

acreditamos que o SINASEFE-SP deve rearticular as práticas do passado, contextualizando e (re)criando práticas de construção de 

ampliação da sua auto-organização, de expansão da sua base através da criação de laços de solidariedade entre a categoria, e na 

articulação com os movimentos sociais e populares que lutam pela construção de uma sociedade igualitária e pela superação do 

capitalismo, contribuindo para o avanço da consciência da classe trabalhadora. 

Ampliação da articulação com movimentos sociais, sobretudo aqueles ligados à educação; 

Participação ativa de instâncias organizativas relacionadas à categoria; 

Criação de grupos de consumo de alimentos produzidos por movimentos de luta pela terra; 

Organização de cursos de formação e atividades de politização da base e de aliados; 

Atuação em atividades e trabalho de base em movimentos urbanos, sobretudo os de luta por moradia; 

Promoção e financiamento de projetos a serem desenvolvidos em conjunto com movimentos sociais; 

Intensificar a participação na Frente Povo Sem Medo e articular a criação/ampliação de territórios 

sem medo nos municípios onde há campus do IFSP; 

Criação de coordenações de base em todos os campus; 

Criação de um “banco comunitário” que esteja à disposição de seus filiados, com perspectiva de 

ampliação para atividades que promovam autonomia e auto-organização da classe trabalhadora, em 

especial nas periferias; 

Fortalecimento dos grupos de trabalho; 

Intensificação da participação em redes sociais e mídia aberta como fonte de informação alternativa 

e crítica; 

Lutar pela isonomia de toda a categoria, reconhecendo que docentes ainda possuem mais direitos que 

os técnicos administrativos; 

Articulação com organizações estudantis na luta pela educação pública, gratuita e laica; 

Articulação com trabalhadores(as) terceirizados(as). 

Portanto, além das lutas já travadas nos últimos anos, acreditamos que devem fazer parte dos planos de luta de 

nossa organização, pelo menos para os próximos dois anos:

ASSINATURAS: 

Agnes Cruz de Souza, professora do campus Boituva 

Andrea Gomes Nazuto Gonçalves, professora do campus Boituva 

Diogo Cómitre, professor do campus Boituva 

Eliane Aparecida Bacocina, professora do campus Boituva 

Emerson Ferreira Gomes, professor do campus Boituva 

Guilherme Cardoso de Sá, professor do campus Boituva 

João Campinho, coordenador estadual do Sinasefe-SP e professor de Sociologia do IFSP 

Mary Grace Pereira Andrioli, professora do campus Boituva 

Theo Martins Lubliner, coordenador de base e professor do campus Boituva
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A realidade brasileira é marcada hoje por um retrocesso conservador que poucas vezes foi observado na história de nosso país. 

Personagens, valores e comportamentos que antes habitavam as sombras e nelas permaneciam remoendo sua perversidade, 

“escondidos” do grande público, hoje saem às ruas e, sem nenhum pudor, se autoproclamam de direita e conservadores, 

defendendo políticas segregadoras, criminalização de movimentos sociais, destituição de direitos conquistados pela classe 

trabalhadora e a privatização de setores essenciais como saúde, educação, previdência, entre outros. A composição do Congresso 

Nacional, bem como grande parte das práticas atuais do executivo e do judiciário, é resultado desse movimento e espelha velhos 

interesses associados ao capital e à manutenção da exploração de uns poucos sobre a grande maioria da população. 

O golpe parlamentar de 2016 que culminou com o impeachment injustificado da presidenta eleita Dilma Rousseff e a prisão do ex- 

presidente Luis Inácio Lula da Silva são acontecimentos exemplares do que acabamos de dizer. Pensar um Plano de Lutas que 

oriente as ações de nosso sindicato, em especial a Seção São Paulo, implica em considerar a atual conjuntura nacional e assumir 

como prioridade no cenário nacional, o restabelecimento da ordem democrática. Nesse sentido, a luta comporta duas dimensões 

mais gerais e duas mais específicas: 

Em defesa de uma educação pública, laica, gratuita e 

socialmente referenciada!

É importante um posicionamento claro contra o golpe jurídico-midiático- 

parlamentar de 2016, em defesa radical da democracia e contra a implantação 

de um Estado de Exceção judicialista (e/ou militar). 

Em articulação com outros setores da educação, é fundamental a luta pela 

revogação da Emenda Constitucional 95 que congela por 20 anos os gastos 

sociais, pelo fim dos cortes e do congelamento dos gastos com educação; a 

revogação da contra-reforma do Ensino Médio (Lei 13.415/17), que marginaliza 

determinadas áreas do conhecimento, em especial as propedêuticas humanas, 

impondo uma concepção de escola tecnicista e segmentada para os filhos e 

filhas da classe trabalhadora. 

Consequentemente, é necessário um combate contundente ao processo de 

privatização da educação, sobretudo, por meio da articulação entre a Base 

Nacional Comum Curricular e as avaliações externas, assim como às 

concepções administrativas-gerencialistas que flertam com a iniciativa 

privada. A educação deve ser PÚBLICA, GRATUITA, LAICA E DE QUALIDADE E 

SOCIALMENTE REFERENCIADA. Da mesma forma, é importante um 

posicionamento claro contra os diversos tipos de opressões e em defesa das 

minorias, contra o racismo, contra o preconceito e a discriminação, o que 

implica num combate veemente contra o Escola sem Partido e tudo o que ele 

representa. 

É importante um constante combate à campanha difamatória que demoniza os 

servidores e os apresentam como responsáveis pelos males da economia e 

pelo não funcionamento da educação, contexto no qual se insere o Programa 

de Demissão Voluntária (PDV) do governo golpista. 

Da mesma forma, é 
importante um 
posicionamento claro 
contra os diversos tipos de
opressões e em defesa das
minorias, contra o 
racismo, contra o 
preconceito e a 
discriminação, o que 
implica num combate 
veemente contra o Escola 
sem Partido e tudo o que 
ele representa.

NO PLANO GERAL

No sentido de fortalecer as lutas em curso e preparar uma contra ofensiva dos trabalhadores e trabalhadoras, o Sinasefe/SP deve 

se empenhar na construção de espaços unitários de ação, somando-se aos esforços de construção de um Encontro Nacional da 

Classe Trabalhadora e dos Movimentos Populares.
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Impõe-se a nós a resistência e o combate às consequências da atual conjuntura 

que se somam a velhos ranços de nossa instituição. Destaca-se aqui a recente 

tentativa de divisão do IFSP permeada por uma consulta enviesada e 

extremamente frágil com o intuito de buscar legitimidade por meios escusos. 

É necessário um claro posicionamento contra a divisão e contra 

procedimentos que dissimulam, impedem ou dificultam a existência de 

práticas democráticas no funcionamento do IFSP. 

Na atual conjuntura, a divisão do instituto significa maior sucateamento e 

precarização, dada a falta de recursos e a atual voracidade do setor privado nesse 

segmento. Além disso destaque-se a facilidade do governo golpista em nomear 

interventores ou se recusar a dar posse a reitores eleitos, como foi o caso recente 

do Instituto Federal Baiano. 

NO INSTITUTO FEDERAL DE SÃO PAULO

O direito a uma remuneração digna e contra o achatamento 

salarial por meio de confiscos dissimulados, como o do 

aumento da contribuição previdenciária de 11 para 14% e a 

reposição das perdas inflacionárias também são basilares 

em nossa luta. 

 Bem como a manutenção dos RSC e a defesa da 

desburocratização dos processos que repercutem e 

emperram a prática pedagógica; a defesa enfática de 

transparência, participação e clareza dos processos de 

remoção, de avaliação probatória e demais procedimentos 

que repercutem na vida funcional e carreira do servidor 

docente. 

Defendemos que toda normativa ou lei que for criada ou 

alterada deve ser feita no sentido de promover e 

fortalecer os direitos, a qualidade das condições de 

trabalho e a valorização destes profissionais. 

Nesse sentido é fundamental que lutemos para que seja dada posse ao representante do SINASEFE-SP no CONSUP; que seja 

combatido o empoderamento de diretores autoritários e conservadores, bem como o aparelhamento ou esvaziamento dos 

Conselhos de Câmpus, como uma das formas de combater o assédio de servidores e as medidas arbitrárias, intransigentes e pouco 

eficientes de determinados gestores. 

Na luta pela democratização, transparência e combate às opressões no âmbito do IFSP, é importante a articulação com 

organizações e departamentos como a CISTA, o NEABI e o NUGS, como uma forma de fortalecer e tornar mais efetivas nossas 

ações. Do mesmo modo que é importante a defesa da preservação dos direitos dos servidores aposentados, contra a precarização 

desses trabalhadores da educação que já fizeram e ainda fazem sua parte na luta. O RSC para os aposentados é também uma forma 

de reconhecer o seu valor e a contribuição que eles deram para a educação no IFSP.

NO PLANO ESPECÍFICO DOS DOCENTES

É necessário uma constante e contundente defesa da liberdade de cátedra e da isonomia no tratamento com os docentes bem 

como das áreas de conhecimento que eles representam; o equilíbrio entre pesquisa, ensino e extensão deve ser mantido, o que 

significa valorizar e defender os princípios expressos na Resolução 109, que normatiza a atribuição docente.
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Consideramos urgente, na luta pela equiparação de direitos dos TAE, uma reformulação na forma de controle de ponto, de modo a 

criar mecanismos que possibilitem e deem segurança aos servidores administrativos no exercício de direitos como o TLLE e as 30 

horas. 

É importante corrigir injustiças como a de computar qualquer tempo de atraso, mas não computar o tempo que o servidor trabalha 

a mais; que sejam criadas normas e mecanismos que possibilitem aos TAE o afastamento para capacitação, que sejam isentos e 

não estejam nas mãos dos gestores, para evitar parcialidade e injustiças. A todos os servidores devem ser dadas condições para 

esse tipo de afastamento, bem como outros. 

Que os servidores possam participar e ter direito de opinar quanto a comporem comissões ou serem transferidos para outro 

setor, bem como sejam respeitados em sua decisão de retornar ao setor de origem, quando afastados. Do mesmo modo, 

julgamos que o RSC para os TAE é uma questão de justiça e de tratamento isonômico entre os servidores. Assim como os 

docentes, eles também fazem jus a esse direito que ainda não lhes foi assegurado. 

Consideramos que muitas das questões aqui levantadas podem ser sanadas com a realização de mais concursos e consequente 

nomeação de mais servidores para esse segmento; com a valorização de suas carreiras e do trabalho que executam dentro do 

IFSP, o que vai contra a insegurança e precarização representada na criação de um suposto “CARREIRÃO” para o segmento TAE. 

Que sejam respeitadas as especificidades das funções, dos departamentos e dos trabalhos que executam, a generalização e 

uniformização arbitrária significa a fragilização e precarização das condições de trabalho. 

Por fim, reforçamos que é urgente a criação de mecanismos institucionais que garantam a participação dos técnicos em 

comissões representativas e nas instâncias sindicais. Isso só pode ocorrer se houver mecanismos concretos de 

formalização dessas atividades e diminuição da carga de trabalho desses servidores, assim como ocorre no caso dos 

docentes. 

Assim, são muitos os desafios, aumentados diante de uma conjuntura tão adversa. Mas temos a confiança que somos capazes 

de fazer frente a cada um desses desafios com fidelidade àquilo que acreditamos, unidade na diversidade e persistência. 

NO PLANO ESPECÍFICO DOS TÉCNICO ADMINISTRATIVOS (TAE)

ASSINATURAS: 

João Campinho - coordenador estadual do Sinasefe-SP e professor de Sociologia do IFSP. 

Jean D. Z. Rodrigues - Coordenador de Base, professor do IFSP, campus Bragança Paulista 

Kelma Cristina de Freitas - Coordenadora de base, professora IFSP- campus Itaquaquecetuba 

Fernando Mendonça Heck - coordenador de base, professor de Geografia do IFSP - campus Tupã 

Julia Frascarelli Lucca - Professora IFSP - Câmpus Hortolândia 

Fernando Henrique Protetti - Técnico em Assuntos Educacionais - Câmpus Hortolândia 

André J. S. G. Ferro - Coordenador de Base e professor do IFSP/ Câmpus Sorocaba 

Maria Amélia Ferracciú Pagotto - coordenadora de base e professora do IFSP- Câmpus Capivari                           

Suely Corvacho - professora aposentada   

Daniel Tebaldi Santos - Coordenador de Base, professor do IFSP, campus Bragança Paulista 

Diógenes Sgarbi - docente do IFSP Catanduva. 

Danilo Amorim de Souza - docente de Geografia e Coordenador de Base/Câmpus São Paulo Pirituba 

Theo Martins Lubliner - coordenador de base e professor do Campus Boituva 

Jeferson Anibal Gonzalez - Professor - Campus Jacareí 

Bernardo Soares - Professor de História - Hortolândia 

Glauco Aparecido de Campos - Coordenador de Base, professor do IFSP - Câmpus Bragança Paulista 

Márcia Soraya Teani - Professora - Câmpus Presidente Epitácio 

Estela Pereira Batista - Professora e Coordenadora de Base do Câmpus Sorocaba 

Leandro José Clemente Gonçalves - docente do IFSP Votuporanga. 

Luciano Paz de Lira -Professor do Campus Jacareí 

Paulo Sérgio Baptista - Coordenador de Administração, Finanças e Orçamento do Sinasefe-SP - Servidor técnico 

administrativo do campus São Paulo 
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1) Diante da conjuntura de avanço das forças que impõem 

ao país o aprofundamento da orientação neoliberal na 

economia e dos aspectos ditatoriais e antidemocráticos do 

Estado: luta contra as políticas implementadas após o golpe 

de Estado de 2016 em todos os seus aspectos, ou seja, 

educacional, político, econômico, cultural, trabalhista e 

previdenciário, dado o caráter regressivo, antidemocrático e 

socialmente excludente que expressam. 

Autonomia dos trabalhadores, independência e democracia sindical. 

Sindicato sem peleguismo e sem patrões!

ASSINATURAS: 

Jairo Augusto dos Santos 

José Rodrigues Mao Júnior 

Júlio Cesar Zandonadi 

Marcelo Miyahiro, Marciel Santos 

Rosa Maria Micchi 

Ricardo Rodrigues A. Lima 

Victor Lomnitzer 

2) Diante dos desafios postos ao SINASEFE no âmbito nacional e 

estadual: atuar em prol da solidariedade e da consciência de 

classe; garantir na prática o princípio da Independência sindical; 

fortalecer a unidade a partir da base para conduzir a resistência 

diante dos ataques à classe trabalhadora, ao servidores e à 

educação pública democrática, gratuita e de qualidade; lutar pela 

implementação de um Plano de Carreira para os TAEs que 

corresponda aos anseios históricos da categoria; contra as 

arbitrariedades e assédio patronal; contra a precarização e as 

várias formas de imposição de retrabalho e/ou sobretrabalho aos 

servidores; contra as formas históricas de opressão/ repressão 

das classes dominantes que atingem os servidores e os 

trabalhadores em geral, como o sexismo, o racismo e a homofobia. 

3) Diante dos desafios postos ao SINASEFE no âmbito especificamente estadual: lutar pela autonomia e 

independência sindical frente à classe patronal (Reitoria e gestores locais); continuidade com a luta pelo 

reconhecimento de nosso legítimo representante no CONSUP; pela participação de representantes do SINASEFE-SP 

nas comissões responsáveis pela organização do trabalho de docentes e técnico-administrativos; pelo cumprimento 

do Art.62 do Regimento Interno do SINASEFE-SP. 

Linhas de luta e de organização dos servidores: 
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Avançar na democratização e ampliação do Sinasefe-SP! 

Construindo um sindicato pela base! 

Uma proposta de mudança no regimento do Sinasefe-SP 

Desde o último e segundo Conpasi (Congresso Paulista do Sinasefe), nosso sindicato vem passando por modificações no 

sentido de ampliar a participação das servidoras e dos servidores nos campus, garantir a representação por meio dos 

coordenadores de base e estabelecer um sindicato cada vez mais horizontal tanto na Coordenação Funcional quanto nas 

relações com os sindicalizados. 

Essas mudanças têm sido muito importantes para que nosso sindicato possa minimamente acompanhar as intensas 

mudanças vividas por nossa categoria do início dos anos 2000 até hoje. É nesse sentido e com o objetivo de estabelecer uma 

estrutura de funcionamento do sindicato que possa dar conta dos desafios da atual conjuntura que propomos a seguintes 

mudanças no regimento do nosso sindicato: 

1)  Um dos problemas que identificamos no nosso regimento é ausência de algum mecanismo que permita suplentes na 

Coordenação Funcional do sindicato. Infelizmente, diante da vacância de um dos cargos da Coordenação Funcional não há um 

mecanismo para a substituição. Diante disso, propomos que as chapas para a Coordenação Funcional se inscrevam com oito 

coordenadores e mais dois suplentes que passarão a compor plenamente a coordenação no caso de vacância de um dos 

coordenadores - ou ainda a possibilidade de escolha de suplentes em uma Assembleia; 

2) Torna-se necessário também a garantia de participação das mulheres na Coordenação Funcional. Por isso, propomos que 

50% das vagas de coordenação sejam reservadas para o gênero feminino, como é previsto pelo Sinasefe Nacional. Nesse 

mesmo sentido, propomos a troca dos termos “coordenador” por “coordenação” na descrição da composição da coordenação 

funcional; 

3)  Diante das diversas formas de opressões como o machismo, a LGBTfobia, o racismo e a xenofobia pensamos ser 

importante incorporar essa temática como responsabilidade de uma das Coordenações funcionais. Por isso, propomos que a 

Coordenação de Comunicação passe a incorporar o combate às opressões como uma de suas atividades, passando a ser 

Coordenação de Comunicação e Combate às Opressões; 

4)  Quanto às Coordenações de Base, achamos importante que seja preferencial a presença de um técnico-administrativo e 

um docente. No entanto, nos parece importante permitir que haja coordenações de base somente de técnicos ou só de 

docentes se não tiverem candidatos das duas categorias. Propomos também que uma das vagas seja destinada a um 

coordenador de base do gênero feminino, de forma que haja uma equiparação dos gêneros também nas coordenações de 

base; 

5)  Finalmente, esse Conpasi terá que discutir e definir o impasse que tivemos no último Congresso quanto à participação de 

ocupantes de Cargos de Direção (CD) nas Assembleias do sindicato. 

A conjuntura impediu que fosse realizado um plebiscito 

conforme previsto no regimento. Mas pensamos que o 

Conpasi será um bom momento para a definição da questão 

sobre o direito a voz e voto para ocupantes de Cargos de 

Direção (CD) lotados na Reitoria. Entendemos que essa 

questão foi resultado de um contexto de menor 

participação dos servidores nas Assembleias e com isso 

grande influência da Reitoria nas instâncias do sindicato. 

Nosso regimento já prevê que os ocupantes de CD e FG não 

possam assumir nenhum cargo no sindicato. Não achamos 

que outras restrições possam ajudar na democratização do 

sindicato. Só a intensificação da participação dos 

servidores garantirá a inibição de possíveis pressões vindas 

de ocupantes de Cargos de Direção;
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ASSINATURAS: 

João Campinho - coordenador estadual do Sinasefe-SP, professor IFSP - campus Jacareí 

Theo Martins Lubliner - coordenador de base do Sinasefe-SP, professor IFSP - campus Boituva 

David de Castro - Coordenador de base, Sinasefe - SP, técnico administrativo - Campus Itaquaquecetuba 

Kelma Cristina de Freitas - Coordenadora de base, Sinasefe-SP, professora IFSP- campus Itaquaquecetuba 

Jean D. Z. Rodrigues - Coordenador de Base, professor do IFSP, campus Bragança Paulista 

Fernando Mendonça Heck - Coordenador de Base, professor do IFSP, Campus Tupã 

Julia Frascarelli Lucca - Professora do IFSP - Câmpus Hortolândia 

Fernando Henrique Protetti - Técnico em Assuntos Educacionais - Câmpus Hortolândia 

Paulo Roberto de Albuquerque Bomfim, docente, campus São Paulo 

Suely Corvacho - professora aposentada - campus São Paulo 

Márcia Soraya Teani - Câmpus Presidente Epitácio 

Daniel Tebaldi Santos - Coordenador de Base, professor do IFSP, campus Bragança Paulista 

Diógenes Sgarbi - docente do IFSP Catanduva 

Danilo Amorim de Souza - docente de Geografia e Coordenador de Base/Câmpus São Paulo Pirituba 

Bernardo Soares - Professor de História - Hortolândia 

Jeferson Anibal Gonzalez - Professor - Campus Jacareí 

Glauco Aparecido de Campos - Coordenador de Base, professor do IFSP - Câmpus Bragança Paulista 

Leandro José Clemente Gonçalves - docente do IFSP Votuporanga. 

Luciano Paz de Lira - Professor do Campus Jacareí 

Guilherme Cardoso de Sá -Docente de História -Campus Boituva 

André de Oliveira Guerrero – Coordenador de Base, professor do IFSP – campus Guarulhos 

Paulo Sérgio Baptista - Coordenador de Administração, Finanças e Orçamento do Sinasefe-SP - Servidor técnico 

administrativo do campus São Paulo 

6)  Propomos também a substituição do texto “tratar com urbanidade as pessoas” do inciso V art.8ª, por “tratar as pessoas com 

respeito”. Isso porque o termo urbanidade traz a ideia de que o respeito é algo exclusivo da cidade e não do campo; 

7) Outra questão importante é a proporção de delegados para nosso Congresso estadual. Infelizmente, atualmente não há 

nenhuma proporção do número de sindicalizados presentes na Assembleia de eleição de delegados, como prevê o regimento do 

Sinasefe Nacional. Nesse sentido, achamos importante que além da proporção de 1 delegado a cada 20 sindicalizados no campus, 

seja importante estabelecer a proporção de 1 delegado eleito a cada 5 sindicalizados presentes na Assembleia. Essa mudança vai 

no sentido de garantir maior representação para os campus em que os servidores participam das Assembleias; 

8) No Art. 8º, Item III, sugerimos a mudança do termo “acatar”, substituindo por “respeitar”. 

9) Por último, para adequar com o estatuto do Sinasefe Nacional, propomos que o mandato da Coordenação Funcional passe a ser 

de 2 anos e não 3 como atualmente. 


