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

GREVE GERAL DIA 13 DE AGOSTO

O governo Bolsonaro sintetiza a intersecção entre
os liberais ortodoxos e os signatários da extrema-
direita. É uma mistura cujos reflexos manifestam a
expansão da lógica privatizante para todos os
setores da sociedade acompanhada por uma
ideologia conservadora, moralista, que desdenha a
razão, a ciência, a arte e o pensamento crítico.
Valores típicos de regimes autoritários que
secundarizam a até própria democracia burguesa.
 
É nesse contexto que está o projeto de destruição
dos direitos e dos benefícios da população, como
por exemplo, a reforma da previdência, do serviço
público e, atualmente, num constante ataque às
universidades e Institutos Federais.

ORGANIZAR A RESISTÊNCIA CONTRA O 
DESMONTE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS

As manifestações do 14 de junho contra a
Reforma da Previdência foram insuficientes
para barrar o 1º turno de votação da PEC 06/19.
No entanto, para sua aprovação é preciso que
seja votada mais uma vez na Câmara e duas no
Senado. A batalha ainda não está finalizada!
 
Em meio à cortina de fumaça das polêmicas
intencionalmente disseminadas pelo clã Bolsonaro
no mundo virtual, uma série de medidas
anunciadas pelo governo apresentam riscos reais
para os trabalhadores da educação e, em especial,
para a própria existência das universidades e
institutos federais. O veneno vai além da liberação
dos mais de 262 agrotóxicos. 



Entre os ataques, está a tramitação do PLS 116/2017
que busca acabar com a estabilidade dos
trabalhadores públicos federais mediante a
comprovação de insuficiência de desempenho. O
problema não reside em ser ou não avaliado. O
problema se localiza na perspectiva do governo cuja
lei pode ser utilizada para perseguir lideranças ou na
construção de critérios avaliativos desconexos da
especificidade de cada área de trabalho.
 
Outras duas medidas demonstram o caráter
autoritário do governo Bolsonaro. A Portaria 1.373 de
18 de julho e o decreto 9.908 de 10 de julho, ambos
de 2019, guardadas suas especificidades, diminuem
a autonomia e centralizam, no MEC, a escolha das
equipes de trabalho e Diretores Gerais em
determinadas situações. O MEC torna-se o “sensor”
das ações das IFES inibindo suas escolhas e
cerceando a autonomia das instituições de ensino.
 
O autoritarismo do Ministério da Educação caminha
de mãos dadas com os reformadores empresariais
ensejando velhas fórmulas.

O Future-se, novo projeto do MEC, abre as portas à
privatização, substituindo o financiamento público
estatal como a principal fonte de arrecadação das
universidades inserindo o mercado e seus interesses
como os protagonistas de todo o processo. A
medida promoverá instabilidade orçamentária,
desresponsabiliza o Estado, além de aprofundar a
desigualdade entre áreas e universidades nas
diversas regiões do país. 
 
A conjuntura de ataques exige resistência e, acima
de tudo, organização da base. Orientamos à base a
chamarem assembleias locais para discutir as
medidas, propor ações e organizar o Dia Nacional
de Mobilizações, Paralisações e Greves contra a
Reforma da Previdência e em Defesa da Educação,
dia 13 de agosto.
 
Barrar as iniciativas significa defender a própria
existência e continuidade das universidades e
dos institutos federais comprometidos com uma
educação pública, gratuita, laica e de qualidade
socialmente referenciada.

Dia 06 de agosto, passará por aprovação no Conselho Superior do IFSP as alterações da Minuta
690, que visa a concessão de horas semanais para Técnicos Administrativos possam cursar tanto
curso técnico e de graduação, quanto pós-graduação lato e stricto sensu.
 
O Sinasefe-SP disponibilizará custeio de transporte e alimentação para a participação de, pelo
menos, um servidor técnico-administrativo sindicalizado por câmpus. Nosso objetivo é mobilizar e
pressionar a aprovação do documento, em defesa do direito à qualificação dos servidores técnicos-
administrativos. Infelizmente, existe uma pressão contrária ao projeto por parte de um grupo de
Diretores Gerais, conforme dados apresentados pela relatora do processo.
 
Os interessados deverão entrar em contato com a sua coordenação de base e, nos câmpus que
não há coordenação de base, entrar em contato com o sindicato ou diretamente com
coordenadoras estaduais: (11) 3228-7208 / (11) 3315-9018 ou (12) 98267-9137 (Maíra Martins) ou
(11) 9488-03292 (Selma Regina).

EM DEFESA DA MINUTA 690: PELO DIREITO À CONCESSÃO DE HORAS
PARA QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS


