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

Apresentado como uma saída para o funcionamento das
instituições de ensino após os cortes orçamentários impostos
pelo (des)governo Bolsonaro, o programa "Future-se" propõe
uma suposta solução: ter como financiamento da Educação
Pública o investimento do capital privado. O “Future-se” propõe
entregar os fundos destinados à Educação Pública para a iniciativa
privada, colocar o patrimônio físico das instituições federais nas
mãos do mercado financeiro, destruir qualquer possibilidade de
produção do conhecimento desvinculada dos interesses diretos do
capital (o que atinge de maneira óbvia o pensamento crítico, as
minorias desfavorecidas, as pesquisas voltadas aos interesses da
sociedade e também o desenvolvimento de novas tecnologias sem
aplicabilidade imediata, em especial no campo das Ciências
Humanas), ao mesmo tempo em que reafirma ao mercado
financeiro o compromisso com as metas fiscais, isto é, com a
transferência de recursos para o grande capital por meio do
sistema da dívida pública.

Contra o "future-se" e os cortes NA EDUCAÇÃO: 

vamos lutar e resistir!

O Instituto Federal de São Paulo (IFSP) já está diretamente
prejudicado pelas verbas de custeio contingenciadas
(retiradas) pelo Governo Federal. A situação é urgente e
temerária, com total insegurança sobre a continuidade das
atividades nos próximos meses. O Sinasefe-SP estará atento a
possíveis interrupções de atividades acadêmicas, sejam elas de
pesquisa, ensino, extensão ou assistência estudantil. Exigimos
transparência da Reitoria para que o sindicato possa denunciar,
através de dados, a real situação de incerteza financeira no
Instituto, bem como suas possíveis consequências, e buscar apoio
da sociedade para reverter esse cenário.
 
O Sinasefe-SP conclama todos os servidores, estudantes e
familiares, bem como toda a sociedade, a defender o IFSP e exigir o
devido orçamento, para plena continuidade de todas as atividades.
Defender a educação pública é defender o direito a uma perspectiva
de vida melhor, principalmente para a população mais pobre, que
mais precisa da prestação de serviços públicos de qualidade. 
Em defesa da Educação e do IFSP, diga NÃO aos cortes
orçamentários e ao projeto "Future-se". Vamos à luta!
 



Enquanto sufoca a pesquisa e corta o orçamento,
Bolsonaro mantém a política de implodir as
universidades e Institutos Federais. Já são sete as
intervenções do governo em nomeações de dirigentes
de instituições de ensino.  Até agosto, foram cinco
episódios de nomeações que não respeitaram as
escolhas internas das universidades, além de outras
duas instituições de ensino federais, onde o governo
interveio colocando dirigentes interinos que sequer
fazem parte das respectivas comunidades acadêmicas.
 
Os dados são de instituições, sindicatos, três entidades
nacionais e do próprio MEC. A escolha dos reitores possui
várias etapas, que incluem um processo interno e a
posterior aprovação pelo governo federal. Nesse processo,
a principal etapa é a indicação por representantes da
universidade de uma lista tríplice de candidatos ao cargo.
Em boa parte das instituições, ocorre uma consulta pública
à comunidade acadêmica para definição dos três nomes.
Apesar de a lei permitir que o presidente da República
escolha qualquer um dos três nomes, o primeiro da lista é
tradicionalmente respeitado.

Bolsonaro também editou um decreto que retira a autonomia
de reitores de universidades e institutos federais de ensino
para nomear cargos em comissão e funções de confiança,
entre eles os pró-reitores e diretores. Pelo decreto, a
nomeação e demissão de ocupantes desses cargos precisa
do aval do Ministério da Educação, da Casa Civil e da
Secretaria do Governo, comandados pelos ministros
Abraham Weintraub, Onyx Lorenzoni e Santos Cruz.
 
VAI TER LUTA!  
Na Federal do Ceará, os estudantes mantêm os protestos
contra a nomeação do reitor Cândido Albuquerque,
nomeado por Bolsonaro apesar de ter sido o terceiro
colocado na eleição interna, com apenas 610 votos, contra
7.772 do primeiro. A reitoria da UFG também foi ocupada
pelo movimento estudantil, contra os cortes financeiros
impostos pelo MEC. Na UFSC, os estudantes vêm
protagonizando uma grande mobilização, que culminou com
a reprovação, por parte do Conselho Universitário, da
adesão ao programa "Future-se". Centros acadêmicos de
pelo menos 15 cursos já anunciaram greve. 
A Educação Pública resiste!

governo bolsonaro ameaça a
Autonomia universitária para
destruir a educação pública

O governo Jair Bolsonaro anunciou o corte de mais 5.613 bolsas de pós-
graduação que seriam ofertadas pela Coordenação de Aperfeiçoamento de
Pessoal de Nível Superior (Capes) a partir de setembro. 
 
O congelamento, que passa a vigorar a partir deste mês soma-se a outras
6.198 bolsas que haviam sido bloqueadas no primeiro semestre de 2019. 
 
O governo Bolsonaro coloca em prática uma política de desmonte da
pós-graduação cujo principal pilar é o corte das bolsas, que são
fundamentais para a manutenção de uma atividade de pesquisa
saudável e produtiva no Brasil. Não podemos aceitar!

o fim das bolsas Capes REPRESENTA um desastre para a ciência do Brasil



O governo Bolsonaro editou recentemente o Decreto
9.991/19, que passou a vigorar a partir do último dia 6 de
setembro, dispondo sobre a política nacional de
desenvolvimento de pessoas, trazendo inovações no
quesito licenças e afastamentos para capacitação que
prejudicam os servidores, inibem as ações de
qualificação, interferem na autonomia de entidades
como universidades e institutos federais sobre o tema, e
retiram verbas dos trabalhadores que se dispuserem a
se aprimorar. 
 
A Assessoria Jurídica Nacional (AJN) do Sinasefe, através
do escritório Wagner Advogados Associados, elaborou
parecer no qual analisa a matéria. 
“Em diversos pontos, verifica-se, por fim, afronta aos
princípios da razoabilidade e eficiência, à medida que várias
das medidas propostas em verdade entravam, restringem e
burocratizam o processo de desenvolvimento e qualificação
dos servidores”, destaca o documento assinado pelos
advogados José Luis Wagner, Luciana Rambo e Jackson de
Souza Monteiro Junior.

A AJN cita as alterações introduzidas no Regime Jurídico Único dos servidores (Lei 8.112/90) sobre o afastamento para
capacitação, com a revogação do Decreto anterior (5707/2006) e a adoção de critérios até então inexistentes sobre o
assunto. O novo decreto dá prazo de trinta dias (considerado exíguo pela AJN) para que as instituições ligadas à
Administração Pública se adequem aos novos critérios.
 
A Lei n. 8.112/1990 concebeu como direito dos servidores a licença para capacitação, a participação em programa de
treinamento regularmente instituído, a participação em programa de pós-graduação stricto sensu no País e a realização de
estudo no exterior, não cabendo à Administração Pública, por meio de decreto, ampliar ou restringir estes direitos, mas
apenas dispor sobre as ferramentas necessárias à sua materialização. A nota da AJN conclui que o Decreto EXCEDEU em
muito sua dita finalidade de regulamentar o assunto.
 
O parecer também anota que o afastamento para capacitação, segundo a Lei 8.112, deve ser contado como de EFETIVO
EXERCÍCIO. Não se pode dissociar a ocupação de cargo em comissão ou função de confiança, bem como a percepção de
gratificações e adicionais vinculados à atividade ou ao local de trabalho, ainda que não façam parte da estrutura
remuneratória básica do seu cargo efetivo, da finalidade dos afastamentos previstos no art. 102 do RJU, que são, em
verdade, consequência e extensão natural das atividades profissionais, em relação íntima com a qualidade dos serviços
prestados à sociedade.
 
Sobre os servidores TAE, o parecer lembra que o Plano de Carreiras e Cargos dos Servidores Técnico-Administrativos em
Educação (PCCTAE), foi instituído pelo Decreto n. 5.825/2006 que prevê que as ações de planejamento, coordenação,
execução e avaliação do Plano de Desenvolvimento dos Integrantes da Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos em
Educação são de responsabilidade do dirigente máximo da IFE e das chefias de unidades acadêmicas e administrativas em
conjunto com a unidade de gestão de pessoas.
 
Por violar a autonomia das instituições, por impor restrições ao tema que devia meramente regulamentar e em razão das
contradições e incongruências verificadas, a Assessoria Jurídica Nacional deve questionar judicialmente o instrumento.
 
Acesse o site do Sinasefe-SP e nos acompanhe nas redes sociais para conferir o parecer jurídico na íntegra e
acompanhar essa e outras pautas de luta do nosso sindicato. Nenhum direito a menos!

Assessoria Jurídica Nacional emite parecer
sobre Decreto 9.991, que coloca obstáculos 
em licenças e afastamento para capacitação



não aceitaremos censura: CONTRA ATAQUES DA EXTREMA-DIREITA,
SINASEFE-SP TRANSFERIU ASSEMBLEIA PARA ITAPETININGA 

No dia 30 de agosto, data prevista para a realização de uma
Assembleia Geral dos trabalhadores do IFSP, Guilherme
Boulos (coordenador do Movimento dos Trabalhadores Sem
Teto - MTST - e da Frente Povo Sem Medo) era um dos
convidados da "Semana da Diversidade", no Câmpus
Itapetininga. As atividades que aconteceriam em cidades
distintas na mesma data, se transformaram numa grande
manifestação unificada contra a censura e em defesa da
liberdade de expressão.
 
Infelizmente, o ambiente de ódio e intolerância que toma
conta do país motivou que grupos de extrema-direita, sob o
discurso de "defesa dos bons costumes", fizessem ameaças
e ataques nas redes sociais contra os organizadores do
evento, palestrante e participantes. A resposta por parte do
sindicato e ativistas foi imediata: "Não aceitaremos
censura! Todos para Itapetininga!".
 
Liderados pelo deputado federal Guiga Peixoto (PSL), um
grupo de aproximadamente 15 manifestantes tentou impedir
a palestra. O deputado foi convidado para participar do
evento e expor seus argumentos democraticamente, no
entanto, preferiu ficar do lado de fora do Instituto hostilizando
servidores e estudantes, chegando até a "fiscalizar" a
entrada das pessoas no IFSP. De nada adiantou. A palestra
lotou o auditório.

“Não é por acaso que esse tipo de intimidação vem junto
com uma política de destruição da ciência nacional, como o
projeto Future-se”, apontou Guilherme Boulos. "Entendemos
que, independentemente de posições políticas, o ato de
impedir o acontecimento de um evento como esse dentro de
uma instituição pública é um ataque à produção de
conhecimento, à democracia e ao pensamento crítico dos
estudantes", enfatizou o líder do MTST.
 
No encerramento, ativistas de todos os locais do estado de
São Paulo, que atenderam ao chamado do Sinasefe-SP e
enfrentaram os ataques do grupelho fascista, realizaram uma
roda de conversa demonstrando disposição de luta para
enfrentar os desafios que estão por vir. 
Haverá resistência. Não passarão!
 
 

FORTALEÇA A ORGANIZAÇÃO DOS TRABALHADORES DO IFSP: 
FILIE-SE AO SINASEFE-SP!

Você já parou para pensar que você só possui direitos porque
alguém lutou por eles? Já parou para pensar que você possui
direitos que pessoas de outras categorias e até mesmo de
outros países não possuem? 
 
Salário mínimo, reajuste anual, 13º, licença-maternidade, hora
extra, limite de jornada, férias remuneradas e muitos outros
direitos só existem porque muitos lutaram por eles, e muitos
ainda lutam para que nenhum acabe. 

Na atual conjuntura, Bolsonaro ataca os sindicatos e tenta
impedir organização popular. Ou seja, mais do que nunca, é
hora de somar forças e lutar por nenhum direito a menos.
 
O sindicato existe pra te defender. É o seu local de
acolhimento contra assédios e retiradas de direitos. O
Sinasefe-SP é plural, diverso e democrático: todas as
nossas diretrizes políticas são aprovadas pela categoria,
em seus fóruns de base e nacionais. Filie-se!

COMO SINDICALIZAR-SE? Procure a coordenação de base do seu câmpus! Para pertencer ao Sinasefe-SP, é
necessário, apenas, que seja preenchida uma ficha-proposta que será examinada e homologada pela entidade. 
 
SAIBA MAIS: https://www.sinasefesp.org.br/ ou ligue para (11) 3228-7208 ou (11) 98377-0337


