
BOLETIM

Boletim Sinasefe Seção São Paulo Nº 01                                                                                                     Março de 2017

Conjuntura  Unificar a luta contra o desmonte da Previdencia
Por Sinasefe-SP

O Brasil passa por um momento 
político conturbado, o golpe que 
depôs a última presidenta eleita 
democraticamente não demorou 
a mostrar seu objetivo mais prag-
mático: passar a toque 
de caixa medidas que 
retiram direitos sociais 
conquistados com muita 
luta e sangue nas décadas 
passadas. 

Nos últimos meses, o 
governo ilegítimo de Mi-
chel Temer, apoiado por 
uma maioria parlamen-
tar majoritariamente corrupta, de 
acordo com as delações premiadas, 
aprovou a medida que congela os 
gastos sociais por 20 anos e quando 
a população foi às ruas em protesto, 
respondeu com repressão policial. 

A reforma do Ensino Médio foi 
empurrada através de uma Medida 
Provisória sem nenhum debate com 

profissionais da educação e estudan-
tes. Agora, a Reforma da Previdência 
segue o mesmo caminho, o que terá 
consequências desastrosas para os 
trabalhadores e as futuras gerações.

Para alcançar seus objetivos, Temer 
e o PMDB utilizaram meios como 
manipulação midiática, gastos enor-
mes com propagandas enganosas, 
contratação de ‘youtubers’ com his-
tórico de postagens machistas, janta-
res luxuosos, tudo pago com dinhei-
ro público e agora usa até chantagem 
para pressionar a aprovação da Re-

forma da Previdência, além de tentar 
silenciar instituições que desmentem 
os dados do governo.

Diante desse cenário, é preci-
so unificar a resistência dos(as) 

trabalhadores(as) contra as 
medidas de cortes de direi-
tos, principalmente a Re-
forma da Previdência, pau-
ta antiga defendida pela 
elite para incentivar a pre-
vidência privada e transfe-
rir para o povo os ônus da 
atual crise do capitalismo. 

Somente com a união de diversas 
categorias, movimentos sociais e 
setores estudantis poderemos ame-
açar o poder de Temer e barrar a 
reforma. A primeira iniciativa é um 
dia unificado de paralisação em 15 
de março, além da construção de 
uma grande manifestação em Bra-
sília a ser realizada perto da data de 
votação da Reforma da Previdência.

Foto: Mídia Ninja

: ˆ



02

Desmonte da previdencia e um ataque aos trabalhadores
Por Sinasefe-SP

Está em pauta no Congresso Nacio-
nal a Reforma da Previdência, que já 
foi protocolada na Câmara dos De-
putados com previsão de votação nas 
próximas semanas. O projeto benefi-
cia a elite e ataca os direitos dos tra-
balhadores. Na prática, essa proposta 
representa o fim do direito à aposen-
tadoria para a maioria da população 
e um corte enorme no benefício dos 
que sobrarem. Confira as principais 
mudanças:

1 – Idade mínima de 65 anos: Atu-
almente a aposentadoria é definida 
por anos de contribuição, homens 
com mínimo de 35 anos e mulheres 
com 30. A proposta de reforma es-
tabelece novas regras mínimas para 
a aposentadoria: 65 anos de idade e 
35 anos de contribuição. A proposta 
está em total desacordo com a reali-
dade brasileira. A expectativa de vida 
no país é de 75 anos, número que re-
presenta uma média de todas as regi-
ões, porém em alguns locais do norte 
e nordeste e periferias das grandes ci-
dades, a expectativa de vida é menor 
que 65 anos, o que significa morrer 
antes de conseguir a aposentadoria.

2 – Ataque às mulheres: A regra 
atual define cinco anos a menos de 
contribuição para as mulheres. Essa 
medida é uma tentativa insuficiente 
de reparar as desigualdades de gêne-
ro no trabalho e na sociedade. Mi-
chel Temer utilizou, de maneira pro-
vocativa, o debate sobre igualdade de 
gênero para defender a igualdade da 
idade mínima entre homens e mu-
lheres, deixando de lado o fato de 
que mulheres enfrentam duplas ou 
triplas jornadas de trabalho, já que 
são responsáveis, pelo senso comum 
de uma sociedade machista, pelo 
cuidado da casa e dos filhos. Além 
disso, a desigualdade de salários en-
tre mulheres e homens permanece 
gritante e as mulheres são as princi-
pais vítimas de assédio moral e sexu-
al no ambiente de trabalho.

3 – Novo cálculo: De acordo com 
o novo cálculo proposto na Reforma 

Deputados da base do governo 
pediram a Michel Temer que en-
trasse na Justiça para impedir a 
divulgação de dados da Associa-
ção Nacional dos Auditores Fis-
cais da Receita Federal do Brasil 
(Anfip), que contestam o rombo 
da Previdência, afirmando que a 
divulgação desses dados dificulta 
a tramitação da reforma.

Em um vídeo explicativo, a An-
fip afirma que a Previdência faz 
parte da Seguridade Social, jun-
tamente com Assistência Social e 
Saúde, e que não pode ser avalia-
da isoladamente.

Nos dados divulgados pelo go-
verno são somados apenas as 
contribuições de trabalhadores 
e empresas, excluindo diversas 
outras fontes de financiamentos 
previstas na Constituição Fedral, 
como repasses do governo.

Porém, desde a década de 90, os 
governos descumprem a Consti-
tuição Federal, desviando os re-
passes destinados à Seguridade 
Social para pagamentos de juros 
da dívida pública.

Além disso, mais da metade do 
supostro rombo é fruto de benefí-
cios dados às empresas, através de 
isenções fiscais. 

Somando todas as fontes de fi-
nanciamento, a Seguridade So-
cial teve um superávit de R$ 55,7 
bi em 2014 e R$ 11,1 bi em 2015, 
segundo  levantamento da Anfip.

A farsa do rombo 
da Previdenciaˆ

da Previdência, serão necessários 49 
anos de contribuição para receber a 
aposentadoria integral, com a regra 
vigente são necessários 25, quase a 
metade. Isso significa que para al-
cançar a aposentadoria com valor de 
100% aos 65 anos, é necessário come-
çar a trabalhar aos 16 anos com car-
teira assinada e não passar nenhum 
dia desempregado ou em trabalho 
informal. Essa nova regra pratica-
mente acaba com a possibilidade de 
aposentadoria integral aos 65 anos. 
Além disso, a reforma pretende aca-
bar com as pensões integrais por 
morte de cônjuges, cortando pela 
metade o valor da pensão (50%), 
com possibilidade de adição de 10% 
do valor por dependente até 21 anos.

Diante desse cenário, diversas cen-
trais sindicais, sindicatos, movimen-
tos sociais e estudantis já se posi-
cionaram contrárias à proposta de 
Reforma da Previdência e iniciam 
um processo de mobilização para 
informar as consequências práticas 
dessa mudança na vida dos trabalha-
dores e desmentir dados e informa-
ções inverídicas apresentada pelo go-
verno e por defensores da reforma.

Diversas categorias e movimentos 
marcaram paralisações e uma ma-
nifestação unificada contra as refor-
mas da previdência e trabalhista para 
o dia 15 de março. Em São Paulo, a 
expectativa é que dezenas de milha-
res de pessoas se encontrem na Av. 
Paulista. Além desse ato, as centrais 
sindicais iniciam o planejamento de 
uma grande manifestação em Brasí-
lia na mesma data em que a Câmara 
dos Deputados votará a reforma.

O SINASEFE-SP decidiu, em as-
sembleia geral, aderir ao Dia Nacio-
nal de Luta contra as Reformas da 
Previdência e Trabalhista.

Participe do ato no dia 15 de mar-
ço e de atividades debatendo essas 
reformas. QUEREM QUE VOCÊ 
MORRA SEM SE APOSENTAR! 
UNIDADE NA LUTA PARA DE-
FENDER A APOSENTADORIA! 
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Se hoje o trabalho formal feminino 
representa quase metade do total, 
para entendermos as desigualda-
des profissionais que ainda existem 
entre mulheres e homens, é preciso 
considerar que a feminização do as-
salariamento é recente e que ela já se 
inicia de forma desigual. Até os anos 
60, o trabalho não doméstico era 
exercido quase que exclusivamente 
pelos homens. 

Somente mulheres de classes mais 
baixas trabalhavam fora de casa e, 
normalmente, suas ocupações esta-
vam relacionadas às atividades liga-
das aos cuidados domésticos, como 
limpeza, cuidado de crianças, idosos 
e doentes, artesanato, preparação de 
refeições, os quais, além de serem in-
formais, tinham uma remuneração 
muito mais baixa em relação às ati-
vidades exercidas pelos homens. Em 
1949, em seu livro O Segundo Sexo: 
Fatos e Mitos, Simone de Beauvoir 
já identificava essa desigualdade 
profissional e afirmava: “Em muitos 
ofícios, seu salário é inferior aos dos 
homens; suas tarefas são menos es-
pecializadas e, portanto, menos bem 
pagas que as de um operário qualifi-
cado e, em igualdade de condições, 
ela é menos bem remunerada”.

Assim como no restante do oci-
dente, no Brasil, a situação atual é 
decorrente desse histórico desigual. 
No serviço público, apesar da remu-

neração ser igual para todos os servi-
dores de uma determinada categoria 
e nível, vemos que ainda é presente 
a desigualdade em relação aos car-
gos e às funções. Os cargos com 
menores remunerações são, nor-
malmente, exercidos por mulheres, 
o que fica evidente nas ocupações 
dos funcionários terceirizados que, 
somente pelo fato de não terem os 
mesmos benefícios dos servidores, 
já sofrem com uma maior precariza-
ção. Da mesma forma ocorrem com 
as funções que, em sua maioria, são 
ocupadas por homens. No IFSP, por 
exemplo, para comprovar isso, basta 
observarmos que a grande maioria 
dos cargos de direção é ocupada por 
homens e a própria composição da 
reitoria: reitor e pró-reitores.

Considerando esses fatores históri-
cos e sociais, o local de trabalho, e 
no serviço público federal isso não 
é diferente, é espaço onde ocorrem 
as mais diversas formas de assédio 
moral e sexual contra servidores e, 
nesse contexto, as mulheres são as 
principais vítimas. De acordo com 
a pesquisadora Marie-France Hiri-
goyen, 70% dos assediados são mu-

lheres quando consideramos apenas 
o assédio moral. A porcentagem de 
assédio sexual contra mulheres é, 
evidentemente, muito maior. E, ain-
da segundo a pesquisadora, a ocor-
rência dos casos de assédio se dá 
principalmente quando mulheres 
estão em um grupo de maioria mas-
culina. A médica Margarida Barreto 
afirma que 90% dos casos de assédio 
moral é provocado por assediadores 
em nível hierárquico superior ao as-
sediado, sendo que isso ocorre num 
quadro em que ainda há uma grande 
maioria de homens ocupando car-
gos superiores hierarquicamente. 

E, em muitos casos, o assédio moral 
se dá contra a mulher porque muitos 
ainda têm resistência em aceitar opi-
niões, decisões e solicitações vindas 
de mulheres. Boa parte dos casos de 
assédio se iniciam com comentários 
aparentemente sutis que reprodu-
zem o machismo, inclusive em pia-
das. A capacidade intelectual e física 
da mulher é constantemente coloca-
da em questão nesses comentários 
que visam inferiorizar a mulher. 
Além disso, vocativos como “meu 
bem”, “meu anjo”, 
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O Assedio contra a mulher e as desigualdades de genero
Por Sinasefe-SP

´

8M  Pelo menos 150 mil mulheres nas ruas:
Com a palavra de ordem ‘Nenhu-

ma mulher a menos! Nenhum di-
reito a menos!’, pelo menos 150 mil 
mulheres participaram de manifes-
tações em todo o Brasil, de acordo 
com levantamento feito pelo jornal 
Brasil de Fato.

Em São Paulo, mais de 30 mil 
participaram do Dia Internacional 
de Luta das Mulheres. O encera-
mento ocorreu em frente à Pre-
feitura, após a junção de dois atos, 
um saindo da Praça da Sé e outro 
da Av. Paulista. 

As faixas e cartazes pediam o fim 
do machismo, da violência con-
tra as mulheres e a legalização do 
aborto. A Reforma da Previdência 
também foi alvo de muitas críticas 
das feministas, já que as maiores 
prejudicadas serão as mulheres.

Foto: Mídia Ninja
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Prestes a completar um ano de 
gestão, a Coordenação Funcional 
apresenta um balanço sobre as ações 
passadas, além de levantamento de 
perspectivas e planos de luta para o 
próximo período.

Como foi afirmado durante o pe-
ríodo eleitoral, a Coordenação Fun-
cional concentrou seus esforços em 
fortalecer o trabalho de base do SI-
NASEFE-SP, principalmente através 
das eleições de Coordenadores de 
Base em diversos campus, o que pos-
sibilita uma frequência nas realiza-
ções de assembleias regionais, além 
da participação de representantes de 
diferentes campus nas assembleias 
gerais do SINASEFE-SP.

Durante o período, ocorreram 12 
Assembleias Gerais Extraordinárias 
(AGE’s) e 48 assembleias de campus, 
em 28 unidades diferentes. Também 
foram eleitos coordenadores de base 
em pelo menos 20 campus. Foi orga-

nizada uma reunião da Coordenação 
Plena, a junção dos coordenadores 
funcionais e de base, além de duas 
caravanas à Brasília participando de 
manifestações nacionais. 

A Seção São Paulo também compa-
receu a todas Plenárias Nacionais do 
Sinasefe (PLENA’s) e dos encontros 
nacionais jurídico e de aposentado-
ria e seguridade social. Além disso, 
faz um esforço para oferecer mais 
opções de benefícios ao filiados e 
melhorar a comunicação social, com 
um novo site e a produção de mate-
riais impressos e online.

No aspecto político o SINASEFE- 
SP encampou campanhas contra o 
golpe institucional e as aprovações 
das propostas de congelamento de 
verbas para áreas sociais por 20 anos 
e de reforma do Ensino Médio, além 
de fazer oposição ao projeto ‘Escola 
Sem Partido’. Agora, o SINASEFE-SP 
se prepara, juntamente com diversas 

categorias, para barrar a proposta de 
Reforma da Previdência.

Além de intensificar a luta em de-
fesa da Previdência Pública, o SI-
NASEFE-SP iniciou uma campanha 
para denunciar o assédio moral no 
IFSP que se estenderá durante o pri-
meiro semestre de 2017. A primeira 
etapa foi a inauguração da página 
Observatório do Assédio, um espaço 
para divulgação e denúncias de casos 
de assédio no IFSP. O sindicato tam-
bém impulsiona uma eleição para 
definir seu representante no Con-
selho Superior do IFSP (CONSUP), 
que deverá seguir as decisões defini-
das em assembleia da categoria.

Juntamente com essas iniciativas, a 
Coordenação Funcional continuará 
investindo no trabalho de base, com 
objetivo de solidificar os Coordena-
dores de Base já eleitos e alcançar no-
vos campus para eleger representantes 
e intensificar a luta em todo o estado.

Sinasefe-SP  Balanco e perspectivas
Por Sinasefe-SP
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“minha querida”, “menina”, dentre 
outros, revelam um tratamento exa-
geradamente íntimo para o ambien-
te profissional e, ao mesmo tempo, 
infantilizador da mulher colocada, 
desse modo, como aquela que não 
teria maturidade suficiente para se 
posicionar profissionalmente. Como 
já nos falava Beauvoir há quase sete 
décadas, a mulher, “pelo fato de ser 
uma recém-chegada ao mundo dos 
homens, tem menores possibilida-
des de êxito. Homens e mulheres 
igualmente repugna submeterem-se 
às ordens de uma mulher, têm mais 
confiança no homem”.

A partir das formas de prática de 
assédio moral apontadas pelo site 
da organização assediomoral.org, 
podemos dizer que, no contexto do 
serviço público, elas são, normal-
mente, as seguintes: (i) ignorar a 
presença do servidor; não cumpri-

mentar; (ii) sobrecarregar de tra-
balho ou impedir a continuidade 
do trabalho, negando informações; 
(iii) divulgar boatos sobre sua mo-
ral; (iv) rir e conversar em voz baixa 
sobre o servidor e executar gestos 
direcionando-os ao servidor; (v) su-
gerir que servidor peça exoneração 
ou se remova para outro local; (vi) 
exigir que faça horários fora da jor-
nada; (vii) trocar de turno ou setor 
sem conversar previamente com o 
servidor; (viii) mandar o servidor 
executar tarefas acima ou abaixo de 
seu conhecimento; (ix) hostilizar; 
(x) espalhar que o servidor está com 
problemas nervosos ou problemas 
psicológicos/mentais; (xi) ameaças 
de reprovação do estágio probatório 
ou progressão na carreira. Com re-
lação ao assédio moral direcionado 
às mulheres, ele também se dá, com 
frequência, por meio de controles 
diversificados que visam intimidar, 

submeter e proibir a fala da mulher.

As consequências do assédio mo-
ral e sexual são enormes tanto para 
o servidor quanto para a instituição. 
Os efeitos psicológicos e emocionais 
são os mais diversos e, em muitos 
casos, levam ao baixo desempenho 
do trabalhador em suas atividades, 
a licenças médicas, a processos in-
denizatórios na justiça ou mesmo à 
exoneração e, consequentemente, à 
perda de servidores qualificados da 
instituição. Por isso, é importante 
que haja a prevenção por meio de 
conscientização dos servidores, mu-
danças na forma de gestão de pes-
soas, criação de um código de ética 
interno e orientação quanto às me-
didas que o assediado pode tomar.

Quanto ao assédio contra as mu-
lheres, nós não aceitamos sermos 
tratadas como inferiores intelectual-
mente ou fisicamente!


