
14 DE SETEMBRO 
DIA DE LUTA! 
É hora de arregaçar as mangas e cruzar os braços mais uma vez. Não queremos ver
nossos direitos e condições de vida sob ataques do governo Temer e dos patrões. E os
ataques são muitos! A implantação da reforma trabalhista e da lei da terceirização e a
reforma da Previdência; a privatização, ou seja, a entrega a preço de banana de setores
essenciais como energia para a iniciativa privada, além da entrega de aeroportos, portos
e rodovias; a reforma política para manter no poder os mesmos corruptos de sempre;
assim como o ajuste fiscal federal, nos estados e nos municípios que terá como
principais prejudicados os servidores públicos. 

Neste dia 14 de setembro, trabalhadores técnico-administrativos e docentes de todo o
país vão somar forças e aderir ao Dia Nacional de Lutas. Outras categorias e
representantes de movimentos sociais e populares realizarão atos em diversos estados.
Metalúrgicos anunciaram a paralisação de mais de 2 milhões de trabalhadores, além dos
petroleiros da FNP (Federação Nacional dos Petroleiros), metroviários, Correios e
operários da construção civil que também aprovaram ações nessa data. 

Além de lutar contra a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 287/2016 - da
contrarreforma da Previdência - e o Programa de Desligamento Voluntário (PDV), o
Sinasefe-SP exige a revogação das leis da reforma trabalhista e da terceirização, e da
Emenda Constitucional (EC) 95/16 - a qual congela os gastos públicos por 20 anos -,
que têm impactado duramente as instituições e institutos federais de ensino. 

Não podemos permitir isso, vamos à luta para derrotar as reformas, os ataques aos
nossos direitos e as privatizações. Vamos realizar um forte Dia de Luta, rumo à
construção de uma nova Greve Geral para derrubar o governo Temer nas ruas!

AMPLIAR O NÚMERO
DE CARGOS PÚBLICOS

E REALIZAR MAIS
CONCURSOS;  
NÃO AO PDV!

CONTRA A REFORMA
DA PREVIDÊNCIA E

AUMENTO DA
CONTRIBUIÇÃO! 

NÃO ÀS REFORMAS DE
CARREIRAS QUE

RETIREM DIREITOS!

NÃO ÀS
PRIVATIZAÇÕES E

VENDA DE EMPRESAS
ESTATAIS!

VAMOS TOMAR AS RUAS EM DEFESA DOS SERVIÇOS 
PÚBLICOS, CONTRA A REFORMA DA PREVIDÊNCIA E 

PELA REVOGAÇÃO DA REFORMA TRABALHISTA!

O que defendemos?



CONTRA O DESMONTE DOS
INSTITUTOS FEDERAIS 

Concomitante ao quadro financeiro e
estrutural, os servidores públicos
sofrem duros ataques em suas
condições de trabalho, de carreira e
de salário. Para visualizarmos a
situação é importante termos em vista
que os servidores dos IFs não têm
perspectiva sequer de recomposição
salarial para o próximo período. 

É fundamental fortalecer as
mobilizações dos servidores,
envolvendo os estudantes e a
comunidade em defesa do ensino
público gratuito e de qualidade dos
Institutos Federais.

A Portaria 28/2017 do Ministério do
Planejamento, Desenvolvimento e
Gestão do governo golpista de Michel
Temer, foi publicada no dia 16 de
fevereiro deste ano e traz em seu
texto um brutal ataque: cortes e
contingenciamento orçamentários
na rede federal de ensino.  

A portaria, na prática, tem o objetivo
de desmantelar os Institutos Federais
de Educação, Ciência e Tecnologia,
impondo um corte de 20% do
orçamento para custeio, liberado em
2016 para a Rede, no exercício do ano
civil de 2017, comprometendo, assim,
18 áreas orçamentárias. 

PARTICIPAÇÃO DO SINASEFE-SP NO CONSUP 

Exigimos que a Reitoria emposse nosso representante, legítima  e 
democraticamente eleito, no Conselho Superior (Consup). A negativa do reitor 
 nesse sentido, em conjunto com a ausência de um posicionamento contra os 

ataques do governo, agravam ainda mais a situação. 

CASO PIRITUBA 

REVISÃO DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E PROGRESSÃO DOCENTE 
E MUDANÇAS NA RESOLUÇÃO 109 

Para os docentes, duas mudanças importantes estão em formulação por 
Comissões do IFSP:  os  critérios  de  avaliação  e  progressão  e  também  as 
atribuições  docentes previstas  na  resolução 109.  Achamos  fundamental  o 

nosso  envolvimento  nessa discussão  para  impedirmos  o  avanço  dos 
 critérios  de  produtividade  e  pensarmos  as atividades  docentes  por  meio 

do  tripé  ensino,  pesquisa  e  extensão.  

DEMANDAS DOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS 

Os técnico-administrativos vivenciam condições precárias de trabalho e estão 
 com suas carreiras ameaçadas a partir do ofício circular  nº1/2017/COLEP 

/CGGP/SAA-MEC, que extinguiu a descrição dos cargos do PCCTAE. Nesse 
sentido, o Sinasefe-SP vai levar as reivindicações debatidas nas assembleias 

para o Grupo de Trabalho do  Sinasefe Nacional, que discutirá a carreira dos 
técnico-administrativos.

A última Assembleia Geral do 
Sinasefe-SP, realizada dia 24 de 
agosto, comprometida com os 

princípios da gestão 
democrática e com o respeito 

pelas instâncias colegiadas, 
manifestou repúdio às medidas 

discricionárias adotadas no 
campus São Paulo Pirituba. 

Foram relatadas, entre outras 
práticas, o desrespeito às 

licenças médicas, pressão aos 
professores para reposição de 
aulas de maneira indevida e 

assinatura de termos de atraso 
na entrega de documentos 
ocasionados por falta dae 
diálogo na construção dos 

calendários. O que, além de 
ilegal, pode configurar como 

prática de assédio moral. 

Solicitamos também, por parte 
da Reitoria, assim como 

ocorreu em outros campi, a 
previsão para instauração de 

um processo eleitoral local para 
eleger a Direção Geral do 

campus. 

A Moção de Repúdio foi 
protocolada dia 01 de setembro 

e está disponível nas redes
sociais e site do Sinasefe-SP. 

Acesse nosso portal: https://www.sinasefesp.org.br


